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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. 
Autor największych polskich 
hitów komediowych w XXI w. 
W 2015 roku wydał bestsel-
lerową powieść „Chłopcy".

ENGLISH A director, screen-
writer, writer, playwright and 
journalist. The author of the 
biggest Polish comedy hits 
of the 21st century. In 2015, 
published his bestseller book 
entitled Chłopcy (Boys).

GRZEGORZ 
KAPLA

Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, to dar. 
Bardziej od pisania lubi tyl-
ko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować 
płyty w sklepie z płytami 
a nie w sieci.

ENGLISH He lives by writing. 
And living by what you love 
is a gift. The only thing he 
likes more than writing is 
meeting other people. He 
also likes being on the road, 
buying albums in stores. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

JERZY 
SCHEJBAL

Odtwórca wybitnych ról 
filmowych i teatralnych, 
a także pedagog od 
wielu lat kształcący 
nowe pokolenia polskich 
aktorów.

ENGLISH He has 
portrayed outstanding 
film and theatre roles. 
For many years, he has 
been teaching new gen-
erations of Polish actors.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

Kobieta-dynamit. Dziennikar-
ka i prezenterka telewizy-
jna, trener autoprezentacji 
i rozwoju osobistego. 
Aktywnie działa na rzecz 
kobiet w biznesie.

ENGLISH A dynamite wom-
an. A journalist and television 
presenter, self-presentation 
and personal development 
coach. She actively promotes 
women in business.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, fe-
lietonista. Związany z No-
wym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film 
and TV actor. A director 
and columnist. Actor in 
Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma też 
„Gazetę Wyborczą” Polskie 
Radio PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na 
jednym pytaniu.

ENGLISH Has been working 
in TVN24 since 2012. She 
has also Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat and Polsat News in 
her résumé. She likes coffee 
and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

ALEKSANDRA 
BUDKA

Wymarzyła sobie, że 
zawodowo będzie słuchać 
muzyki. Dziś nie tylko 
muzyki słucha, ale też o niej 
opowiada i pisze. Pasjonatka 
radia i klimatu retro, Od wielu 
lat związana z radiową Trójką.

ENGLISH Her dream was to 
listen to music professionally. 
Today, she not only listens 
to music, but also talks and 
writes about it. For many 
years, she's been involved 
with Polish Radio Three.

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody 
i lifestyle’u. Choć pocho-
dzi ze Szczecina, a pracuje 
w Warszawie, to w myślach 
nieustannie zwiedza cały 
świat. Lista jej marzeń to 
głównie podróże.

ENGLISH She is a pho-
tographer of fashion and 
lifestyle. Although she comes 
from Szczecin and works in 
Warsaw, she travels the world 
in her mind. Her bucket list is 
mostly about travelling.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą.

ENGLISH He’s a reporter 
working for Canal Plus 
Sport and a news pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

MAREK
KACPRZAK

Dziennikarz i szef wielu 
redakcji. Obecnie związa-
ny na stałe z Wirtualną 
Polską, gdzie prowadzi 
program „Tłit”, w którym 
rozmawia z najważniejszy-
mi politykami.

ENGLISH A journalist 
and editor-in-chief. At 
present, he works at Wir-
tualna Polska, where he 
hosts a talk show ‘Tłit’ 
with top politicians.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

PRZEKROCZONA

GRANICA
W STYCZNIU 2018 ROKU ROZPOCZĄŁ SIĘ PROGRAM BEZWIZOWY, KTÓRY UMOŻ-
LIWIA TURYSTOM Z 77 KRAJÓW PRZEBYWANIE NA WYTYCZONYCH OBSZARACH 
BIAŁORUSI BEZ KONIECZNOŚCI POSIADANIA WIZY AŻ PRZEZ 10 DNI. W PROGRA-
MIE UJĘTO OBWODY BRZESKI I GRODZIEŃSKI, KTÓRE PRZEŻYWAJĄ PRAWDZIWY 
NAJAZD TURYSTÓW CIEKAWYCH ŻYCIA ZA GRANICAMI UNII EUROPEJSKIEJ. DZI-
SIAJ ZABIERAM WAS W PODRÓŻ DO BRZEŚCIA - MIASTA TWIERDZY LEŻĄCEGO 
ZALEDWIE KILKA KILOMETRÓW ZA GRANICĄ POLSKI. 
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rześć jest obecnie drugim pod względem zaj-
mowanego obszaru miastem Białorusi. Gród 
założony 10 wieków temu, u zbiegu rzek Bug 

i Muchawiec, łączył w sobie bardzo ważne szlaki. Przez 
lata miasto było miejscem licznych starć i bitew o stre-
fę wpływów państw ościennych, przechodząc z rąk 
do rąk przez większość swojej historii. W 1020 roku 
zdobył je Bolesław Chrobry, a na mocy Unii w Krewie 
w 1386 roku Brześć wraz z Księstwem Litewskim zo-
stał formalnie włączony do Królestwa Polskiego. Po 
III rozbiorze Polski (1795 rok) przypadł Rosji, jednak 
żołnierze radzieccy we wrześniu 1915 roku porzucili 
miasto bez walki, zostawiając je w rękach niemiec-
kiego okupanta. 9 lutego 1919 roku polski ochotniczy 
oddział Samoobrony Wileńskiej pod dowództwem 
podrotmistrza Jerzego Dąbrowskiego odbił miasto 
z rąk Niemców, dzięki czemu znalazło się ono w grani-
cach Rzeczypospolitej Polskiej. Po wybuchu II wojny 
światowej miasto zostało wciągnięte w granice ZSRR 
i przekazane Białoruskiej Socjalistycznej Republice 
Radzieckiej, a od 1991 roku należy do Białorusi, będąc 
stolicą obwodu brzeskiego. 

W  pierwszej połowie XIX wieku cesarz Mikołaj 
I  Romanow nakazał budowę zespołu fortyfikacji, 
która powstała dokładnie tam, gdzie znajdowała się 
stara zabudowa miasta. Przykryte na zawsze siedzi-
by domostw stanowią dzisiaj główną atrakcję miasta 
oraz jego symbol - Twierdzę Brzeską. Monumentalna 
brama w kształcie pięcioramiennej gwiazdy wita przy 
akompaniamencie pieśni Aleksandra Wasiljewicza 
Aleksandrowa "Święta Wojna", a podobnych rozmia-
rów pomnik przedstawiający radzieckiego żołnierza 
wykutego w ogromnym bloku skalnym nadaje miejscu 
stosownej oprawy, upamiętniając męstwo i niezłom-
ną odwagę żołnierzy związku radzieckiego. Dookoła 
znajdują się koszary z ikonicznymi bramami: Chełm-
ską i Terespolską, które kryją w sobie ślady ciężkich 
walk. To również tu, na terenie cytadeli podpisano 
Traktat Brzeski, który regulował wycofanie się Rosji 
z I wojny światowej i zerwanie sojuszu z Ententą. Pod 
budowę twierdzy brzeskiej przeznaczono ogromny 
obszar, niszcząc wiele ówczesnych zabytków. Jednym 
z  nich był klasztor augustianów, na fundamentach 
którego postawiono cerkiew Św. Mikołaja zaprojek-
towaną w stylu bizantyjsko-ruskim przez rosyjskiego 
architekta Dawida Grimma. Po włączeniu Brześcia do 
Polski, na mocy traktatu ryskiego, cerkiew przekaza-

B

HISTORYCZ NA ZA BU DOWA 
I X I X W I ECZ N E L ATA R N I E 

NA F TOW E ZA PA L A N E 
R ĘCZ N I E CO W I ECZÓR, 

NA DA JĄ M I EJSCU 
N I EZ W Y K ŁEG O K LI M ATU. 

no Kościołowi katolickiemu i zamieniono ją na kościół 
garnizonowy św. Kazimierza. Gdy w 1939 roku Brześć 
zajęły wojska radzieckie, ulokowano w nim klub oficer-
ski, a zniszczoną świątynie odbudowano jako cerkiew 
dopiero w 1991 roku.

Tuż naprzeciwko twierdzy znajduje się ogromne 
muzeum kolejnictwa, które w swoich zasobach skry-
wa dziesiątki imponujących lokomotyw z radzieckich 
czasów. Niesamowita kolekcja 63 sprawnych ekspo-
natów to pierwsze na Białorusi muzeum pod gołym 
niebem udostępnione do zwiedzania przez cały rok. 
Część maszyn jest wykorzystywana w  celach tury-
stycznych, gdzie można usiąść za sterami (nierucho-
mej oczywiście) lokomotywy i nawciskać tak dużo 
guzików i wszelakich przycisków, pokręteł i dźwigni, 
jak tylko ma się ochotę.

Głównym deptakiem miasta jest ulica Sowiecka, 
którą w połowie drogi przecina pomnik 1000-lecia 
Brześcia. Historyczna zabudowa i XIX wieczne latarnie 
naftowe zapalane ręcznie co wieczór, nadają miejscu 
niezwykłego klimatu. Przy ulicy Sowieckiej znajduje 
się również urodziwa świątynia prawosławna – Cer-
kiew Bracka w Brześciu nad Bugiem, zwana inaczej 
cerkwią św. Mikołaja. Zbudowana została w 1905 roku 
w stylu pseudoruskim, ale w 1945 roku władze radziec-
kie odebrały ją wiernym i aż do 1991 roku pełniła funk-
cję archiwum miejskiego. Naprzeciwko znajduje się 
niezwykła oranżeria, gdzie blisko 250 gatunków roślin 
tropikalnych, subtropikalnych i pustynnych prezento-
wanych jest w przeszklonych salach. Rośliny kwitną 
przy skrzeczących głosach kolorowych papug, które 
zamieszkują szklarnię, a wysoka temperatura znajdu-
jąca się w ogrodzie zimowym zachęca do odwiedzenia 
go szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

Choć z  programu bezwizowego korzysta coraz 
więcej osób, dostanie się na teren Białorusi nadal nie 
należy do najłatwiejszych. Wjechać i wyjechać do stre-
fy "Brześć" (czyli miasta Brześć, rejonu brzeskiego, 
żabinkowskiego, kamienieckiego, prużańskiego i świ-
słockiego) na warunkach ruchu bezwizowego można 
poprzez następujące przejścia graniczne. Drogowe: 
Terespol-Brześć, Sławatycze-Domaczewo, Połowce-
-Pieszczatka; kolejowe: Terespol-Brześć oraz przez 
port lotniczy w Brześciu. Poza obowiązkowym pasz-
portem, środkami finansowymi i ubezpieczeniem po-
dróżnym, należy wykupić dodatkową usługę turystycz-
ną u certyfikowanego białoruskiego operatora, która 
uprawnia do zwiedzania. Należy również pamiętać, że 
przemieszczanie się między strefami ruchu bezwizo-
wego jest niemożliwe. 

Wyjazd na Białoruś to świetny sposób na spędze-
nie aktywnego weekendu. Podróż pociągiem do Brze-
ścia z dworca w Terespolu wygląda następująco: przez 
pierwsze 5 minut pociąg bardzo powoli przekracza gra-
nicę, przez 10 minut jest sprawdzany przez celników, 
a przez następne 5 jedzie całkiem żwawym tempem, by 
po 20 minutach zatrzymać się po stronie Warszawskiej 
przepięknego dworca kolejowego w Brześciu. Podróż 
koleją poza granice Unii Europejskiej to nietypowe do-
świadczenie, więc nie zwlekajcie dłużej i sami przeko-
najcie się, jak wiele polskich akcentów zostało w mie-
ście o tysiącletniej historii! 

1 2 – 1 3
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CROSSING BORDERS

In January 2018, a visa-free travel programme was launched, which 
allows tourists from 77 countries to visit specific areas in Belarus 
without a visa for as many as 10 days. The programme covers such 
areas as Brest and Grodno Oblasts, which are currently extremely 
popular among tourists curious about living outside the European 
Union. Today, I would like to take you on a trip to Brest – a fortress 
city located only several kilometres away from the Polish border. 

Brest is the second-largest city in Belarus. It was found-
ed ten centuries ago, at the confluence of the River Bug 
and the River Mukhavets, and was a stop on very impor-
tant trade routes. For years, Brest was a site of numerous 
clashes and battles among the neighbouring countries 
fighting for the influence over the city and changed 
hands many times throughout centuries. In 1020, it was 
conquered by Bolesław I the Brave, and in 1386, togeth-
er with the Grand Duchy of Lithuania, Brest was offi-
cially incorporated into the Kingdom of Poland under 
the Act of Kreva. After the Third Partition of Poland 



P R Z E K R O C Z O N A  G R A N I C A

(1795), it became a part of Russia. However, in 
September 1915, Soviet soldiers gave up the 
city without a fight, leaving it in the hands of 
the German invader. On 9 February 1919, in 
the Vilna offensive, Polish voluntary troops 
under the command of Lieutenant Colonel 
Jerzy Dąbrowski took the city back from Ger-
mans and incorporated it into Poland once 
again. After the Second World War, Brest 
became a part of the USSR and was turned 
over to the Byelorussian Soviet Socialist Re-

public. Since 1991, it has belonged to Bela-
rus and has been the capital of Brest Oblast. 

In the early 19th century, Emperor Nich-
olas I Romanov ordered the construction of 
a fortification complex on the site of old city 
buildings. Nowadays, the covered houses are 
the symbol of the city and one of its highlights 
– the Brest Fortress. The monumental gate in 
the shape of a five-pointed star welcomes visi-
tors with Alexander Vasilyevich Alexandrov’s 
composition ‘The Sacred War’, while a huge 
rock statue of a Soviet soldier adds a special 
atmosphere to the city, commemorating the 
bravery and tremendous courage of Soviet 
soldiers. Nearby, there are barracks with icon-
ic gates: Chełmska and Terespolska, which 
witnessed fierce fights in the past. In the local 
citadel, the Brest Peace was signed, which 

ended Russia's participation in the First World 
War and its alliance with the Triple Entente. 
The Brest Fortress was erected on a large area, 
and several monuments were destroyed as 
a result of its construction. One of them was 
the Order of Saint Augustine monastery. On 
its foundations, St Nicolas Church was erect-
ed, designed in the Byzantine Russian style 
by a Russian architect, David Grimm. After 
Brest was incorporated into Poland, under 
the Peace of Riga, the church was turned 
over to the Catholic Church and turned into 
the Garrison Church of St Casimir. In 1939, 
when Brest was occupied by the Soviet Army, 
it housed an Officers’ Club. The damaged tem-
ple was restored as a church only in 1991.

Opposite the fortress, there is a huge rail-
way museum, which boasts dozens of impres-
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sive locomotives from the Soviet period. The 
remarkable collection of 63 working exhibits 
is the first outdoor museum in Belarus open 
all year round. Some of its machines serve as 
a tourist attraction – if you want to, you can 
sit behind the wheel of an (immobile) locomo-
tive, press a lot of buttons, and touch various 
knobs and levers.

The main promenade in the city is Soviet 
Street with the Monument for the 1000th An-
niversary of Brest. Its historical buildings and 
19th-century oil lanterns lit by hand every day 
create a unique atmosphere around the place. 
By Soviet Street, there is also a fine Orthodox 
Church – the Brotherhood Church of Brest 
by the River Bug, aka St Nicolas Church. 
Designed in the Pseudo-Russian style, it was 
built in 1905, but in 1945, the Soviet authori-
ties took it from the church, and it served as 
city archives until 1991. Opposite the church, 
there is an exceptional orangery, where about 
250 tropical, subtropical, and desert plants 
are presented in glass rooms. Apart from the 
plants, the greenhouse is also home to colour-
ful parrots, and the high temperature of the 
winter garden attracts tourists especially in 
autumn and winter. 

Although the increasing number of people 
take part in the visa-free travel programme, 
getting to Belarus is not as easy as it may 
seem. To enter and leave the Brest Zone 
(that is the city of Brest, Brest District, 
Zhabinka District, Kamenets District, and 
Pruzhany District of Brest Oblast and Svis-

loch District of Grodno Oblast), you can 
go through the following crossing points 
on the land border: road – Terespol–Brest, 
Sławatycze–Damachava, Połowce–Pieszc-
zatka; rail – Terespol–Brest and Brest Air-
port. Apart from a passport, money, and 
travel insurance, you have to buy a tourist 
service at a  certified Belarus operator, 
which entitles you to move around the 
area. Remember that moving between the 
visa-free zones is not allowed. 

Visiting Belarus is a  great idea for an 
active weekend. A typical train ride from 
Terespol Railway Station to Brest is as 
follows: for the first 5 minutes, the train 
slowly crosses the border; for 10 minutes, 
it is checked by customs officers; for the 
next 5 minutes, it goes quite fast to stop at 
the Warsaw side of the beautiful railway 
station in Brest after 20 minutes. Travel-
ling by train outside the European Union 
is a unique experience, so do not hesitate 
any longer and visit Brest to see how much 
Polishness has remained in the city with 
a thousandyear history!  

1 6 – 1 71 6 – 1 7



1 7 – 1 7



aprawdę. Bo choć trudno tak, ra-
zem być nam ze sobą człowieku, to 
jednak jesteśmy razem w tym spo-

łeczeństwie na dobre i na złe i znajdzie-
my wreszcie, czy tego chcemy, czy nie, 
wspólne miejsce.

Tylko zatem – nie bądź naiwny. Nie myśl 
sobie, że wielka korporacja, która sprze-
daje żyletki do obcinania sobie zbędnego 
owłosienia na twarzy, a  stosowana jest 
częstokroć do usuwania zbędnego owło-
sienia w innych miejscach, przejmuje się 
losem kobiet narażonych na złe sytuacje 
życiowe i jeszcze gorsze mentalne. Bo choć 
może i zrobią reklamę, w której udają, że 
się przejmują, to czy naprawdę myślisz so-
bie człowieku, że pan prezes, który cygara 
odpala od studolarówki umoczonej w ko-
kainie przejmuje się choć trochę nastro-
jami społecznymi i tym, jak one kształtują 
ludzką codzienność? Czy pan prezes, który 
wynajmuje prostytutki, żeby stały w jego 

ŻYLETKI
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ogrodzie nieruchomo jak żywe dzieła sztu-
ki, jak w tej książce Hiszpana, czy myślisz, 
że człek ten, patrząc na dolary wpływają-
ce co sekundę na jego konto, czy człek ów 
przejmuje się tym co to jest świadomość 
społeczna oraz feminizm i czy jego marka 
w odpowiedzialny sposób przedstawia ra-
żącą niesprawiedliwość społeczną, jakiej 
jesteśmy świadkami? Czy może leje na to 
totalnie, bo interesuje go tylko złoty pie-
niądz, co to się go obraca w palcach? Ja tam 
nie wiem, ale mam swój typ.

I  o  to mi głównie chodzi. Nie bądź-
my naiwni. Świat korporacyjny ma nas za 
nic. Zawsze miał nas za nic i zawsze za nic 
mieć nas będzie. Dla nich jesteśmy tylko 
zerami na koncie, bez duszy i gdyby mogli 
wyssać z nas więcej, gdyby mogli nas za-
truć, zmiażdżyć, czy nawet podłączyć do 
prądu i używać jako baterie – zrobiliby to. 
Bez mrugnięcia okiem. Ileż tych wielkich 
banków miało powiązania z kartelami nar-
kotykowymi? Ileż tych jakże świadomych 
marek światowych, pierze brudne swe pie-
niądze w  rajach podatkowych, unikając 
podatków, które słusznie mogłyby pójść na 
drogi, szpitale czy szkoły? Może na pensje 
dla nauczycieli? Hmm?

I choć zawsze można powiedzieć, że pro-
mowanie wartościowych postaw w  społe-
czeństwie, jest zawsze rzeczą wartościową 
to, nie oszukujmy się, wielkie marki kapita-
lizują na tym, a nie przodują. Podłączają się 
do wagoniku zeitgeistu i ciągną już dalej na 
swoje, a my wszyscy zapominamy, że wielka 
część problemów, które oni zbawiają pusz-
ką z napojem gazowanym, jest właśnie ich 
działalnością uprzednią i, ostatecznie, ich 
odpowiedzialnością.

I tym negatywnym akcentem kończąc – 
nie bądźmy naiwni. Żyletki nie myślą o tok-
sycznej męskości. 

          NIE MYŚLĄ
O TOKSYCZNEJ MĘSKOŚCI

Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo 
nie było gotowe. Redaktor prowadzący 
Anywhere.pl.

JAKUB
WEJKSZNER

N

TAK JAKBY, WIESZ, GDYBY COŚ TO ZAPYTAJ, ALE PROSZĘ 
TYLKO, PROSZĘ O JEDNO – NIE BĄDŹ NAIWNY.

ENGLISH

RAZORS DO NOT THINK ABOUT TOXIC 
MASCULINITY

Kind of, you know, you can always ask, but please, 
I ask only one thing – do not be naive.

Really. Because even if it is so hard for us to be 
together, we still live together in this society, 
through thick and thin, and we will, whether 
we like it or not, find the right place for us.

But do not be naive. Do not think that 
a big corporation selling razors for shaving 
unwanted facial hair, which are often used 
for shaving unwanted hair in other places, 
cares for women in difficult life situations 
and with mental problems. Even if the com-
pany makes an ad in which they pretend to 
care, do you really think that the CEO, who 
lights his cigars from one hundred dollar 
bills soaked in cocaine, cares about social 
moods and their impact on our everyday life? 
Do you really think that the CEO, who hires 
prostitutes to stand still in his garden like liv-
ing works of art, like in that Spanish book, 
do you really think that he, when looking at 
dollars coming into his bank account every 
second, cares about social awareness or 
feminism and whether his brand represents 
gross social injustice in a responsible way? 
Or perhaps he does not give a damn about it, 
because all he cares about is money he can 
later roll across his knuckles? I do not know, 
but I can guess.

That is what I mean. Do not be naive. The 
corporate world does not care about us. It 
never did and never will. To them, we are an-
other zero on their account, figures without 
a soul, and if they could suck more life out 
of us, poison us, crash us, or even plug us in 
and use as batteries – believe me they would. 
Without a second thought. How many large 
banks have been involved in the dealings of 
drug cartels? How many conscious inter-
national brands launder money in tax ha-
vens, avoiding taxes which could be used 
for roads, hospitals, or schools? Or the 
teachers’ salaries? Well?

And even though one can always say 
that promoting exemplary attitudes in so-
ciety is always a  positive thing to do, do 
not fool yourself – big brands capitalise 
on that, not set a good example. They tag 
along with zeitgeist and follow their own di-
rection, while we all forget that a huge part 
of problems they solve with a can of soda is 
a result of their previous actions and, in the 
end, their responsibility.

An on that negative note – do not be 
naive. Razors do not think about toxic 
masculinity. 
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AKTYWNIE W WODZIE 
I NA LĄDZIE
Bory słyną z najbardziej urozmaiconego 
i malowniczego szlaku kajakowego w Polsce. 
Poszczególne odcinki są gościnne zarówno 
dla początkujących kajakarzy, jak i zaawan-
sowanych łowców przygód. Na turystów cze-
ka doskonale zagospodarowana, urokliwa 
i zmienna Brda. Jest dobrze oznakowana 
i ma rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. 
Można nią płynąć leniwie wśród łąk i borów, 
albo w górnym odcinku przyspieszyć. Latem 
mocno oblegany środkowy odcinek to wyma-
rzone miejsce na spływy rodzinne i spokojny 
odpoczynek. Rzeka pokonuje tu cztery ma-
lownicze jeziora, na których można oglądać 
kormorany i czaple. 

Część szlaku kajakowego rzeki można 
pokonać płynąc przez Wielki Kanał Brdy 
oraz Czerską Strugą. Po drodze warto 

TEKST Katarzyna Woźniak    ZDJĘCIA Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

 W  TUCHOL SK ICH

KNIEJACH
SZCZEGÓLNIE JESIENIĄ BORY TUCHOLSKIE TO DOSKONAŁE 
MIEJSCE WYPOCZYNKU – DLA WIELBICIELI SPORTÓW WODNYCH, 
ROWEROWYCH I PIESZYCH WYCIECZEK, A TAKŻE MIŁOŚNIKÓW 
DZIKIEJ PRZYRODY I NIEZMĄCONEGO SPOKOJU. 
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zapoznać się z ciekawostkami hydrotech-
nicznymi - kanał został wybudowany w po-
łowie XIX wieku przez władze pruskie dla 
nawodnienia suchych terenów. Uważni 
kajakarze zauważą również Mylof - najstar-
szą zaporę wodną w Polsce z 1848 r. czy 
akwedukt w Fojutowie, powstały w 1849 
r. W pobliżu wybudowano duży kompleks 
turystyczny i wieżę widokową. Płynąc do 
Czerska tym szlakiem warto zwrócić uwa-
gę na ciekawy rezerwat florystyczny - Cisy 
nad Czerską Strugą.

Szlak Chociny z kolei prowadzi przez 
krótkie odcinki leśne, łąki i pola, odcinki 
z kładkami i mostami, w dolnym szlaku moc-
no meandruje. Wielbiciele nieskażonej ludz-
ką ręką przyrody zakochają się w dopływie 
Brdy - Zbrzycy. Dopłyniemy nią do długich 
i wąskich jezior rynnowych. 

W  Borach Tucholskich nie da się nu-
dzić nawet podczas niepogody. Chojnickie 

Eksperymentarium pozwala poznać świat 
dzikiej przyrody (można tu posłuchać śpie-
wów lokalnych ptaków i odgłosów zwierząt, 
a także poznać historię regionu. W Parku 
Wodnym zaszaleją miłośnicy wodnego od-
poczynku: sauny fińskie, łaźnie oraz strefa 
rekreacyjna z trójspiralną zjeżdżalnią do-
starczy atrakcji całej rodzinie. Poszukiwa-
czom historycznych ciekawostek szczegól-
nie polecamy Człuchów - fragmenty zamku 
krzyżackiego dostępne są dla turystów, po-
dobnie jak podziemia, wystawa militarna 
i etnograficzna. 

LEŚNE SMAKI
W Borach Tucholskich spróbujemy świeżej 
dziczyzny, czyli mięsa saren i rogaczy. Od 
sierpnia w Borach zazwyczaj jest wysyp rzad-
kich, wysokogatunkowych grzybów - w maju 
i czerwcu można można w lasach brzozo-
wych spotkać najdroższe polskie grzyby, 
czyli smardze. Kurki mają również swoje 
rzesze amatorów, ale oprócz tego w regionie 
występują wszystkie grzyby jadalne dostęp-
ne w atlasach. Latem i wczesną jesienią nie 
sposób przejść obojętnie obok owoców lasu, 
czyli jeżyn, malin czy poziomek.   

Jeziora Parku Narodowego Bory Tuchol-
skie charakteryzują się bogatym zarybie-
niem. Występują tu leszcze, płocie, węgorze, 
szczupaki, karpie, sandacze, okonie, liny, 
miętusy czy karasie. Jezioro 

Bogactwo produktów, z których mają 
możliwość korzystać miejscowe restau-
racje, zdecydowanie pomagają kucha-
rzom tworzyć wyjątkowe dania z sercem. 
Przykładem niech będzie chociażby słyn-
na restauracja Las i Woda w Hotelu Notera 



(Charzykowy), która wykorzystuje regional-
ne produkty od lokalnych dostawców, ma 
własną szklarnię, a otwarta kuchnia pozwa-
la podpatrywać załogę restauracji przy pra-
cy. Wykwintne dania poleca również restau-
racja Malina i Pokrzywa w Hotelu Aubrecht 
w Przechlewie. Bory Tucholskie to gwaran-
cja wyciszenia, ucieczki od cywilizacyjnego 
zgiełku i doskonała okazja, by pobyć sam na 
sam z dziewiczą przyrodą najpiękniejszego 
regionu Polski.  

ENGLISH

IN THE TUCHOLA FOREST

Especially in autumn, the Tuchola Forest is a per-
fect vacation spot for water sports, cycling, and 
hiking lovers as well as those who are after wild 
nature and undisturbed peace.
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ACTIVE IN WATER
AND ON LAND
The region boasts the most diversified and 
picturesque paddling trail in Poland, com-
prising sections for beginners and advanced 
thrill-seekers. The well-developed, enchant-
ing, and changing River Brda is a great tourist 
attraction. The river is properly marked and 
has a developed tourist infrastructure. You 
can paddle lazily among meadows and woods 
or move faster in its upper section. In summer, 
a popular middle section is a perfect place for 
family paddling trips and relaxation. The river 
flows through four picturesque lakes, where 
you can admire cormorants and herons. 

A part of the paddling trail goes through 
the Grand Canal of Brda and the River Czer-
ska Struga. Along the way, explore some 
interesting hydrotechnical facts – the ca-
nal was built by the Prussian authorities in 

the middle of the 19th century to irrigate dry 
lands in the area. Watchful canoeists might 
also spot Mylof, the oldest dam in Poland 
dating back to 1848, and an aqueduct in Fo-
jutowo built in 1849. In the area, there is also 
a large tourist complex and an outlook tower. 
While following the trail to Czersk, do not 
miss out a remarkable flower reserve – Cisy 
by the River Czerska Struga.

The Chociny paddling trail goes through 
short sections of woods, meadows, and fields, 
sections with footbridges and bridges, and 
flows in meanders in its lower section. Wild 
nature lovers will fall in love with a tributary 
of the Brda River – the River Zbrzyca. It flows 
to long and narrow ribbon lakes. 

In the Tuchola Forest, you can’t get bored 
regardless of the weather. In the ‘Eksperymen-
tarium’ Science Centre in Chojnice, you can 
explore wild nature (listen to the birdsong of lo-
cal birds and the sounds of animals) and learn 
about the history of the region. If you are after 
water entertainment, the Water Park in Cho-
jnice with its Finnish saunas, baths, and recre-
ational zone with a triple spiral slide is a perfect 
idea for a family outing. History buffs will surely 
enjoy visiting Człuchów – some parts of the Teu-
tonic Castle are open for tourists. Other castle 
attractions include the vault as well as military 
and ethnographic exhibitions. 

TASTES OF THE FOREST
The Tuchola Forest provides the region with 
fresh venison – meat from roe deer or deer. 
From August, the area is usually full of rare 
high-quality mushrooms. In May and June, in 
birch forests, you will find morels – the most 
expensive Polish mushrooms. There are also 
plenty of chanterelles and all edible mush-
rooms presented in guides. In summer and 
early autumn, the forest abounds in forest 
fruit, such as blackberries, raspberries, and 
wild strawberries.

The lakes of the Tuchola Forest National 
Park are teeming with fish, including common 
bream, roach, eel, pike, carp, zander, perch, 
tench, burbot, and crucian carp. 

With such a wide selection of regional 
products, chefs of local restaurants offer ex-
cellent dishes made from local ingredients. 
For example, popular Las i Woda Restaurant 
at Notera Hotel (Charzykowy) uses regional 
products from local suppliers, has its own 
greenhouse, while its open kitchen makes it 
possible for the guests to observe the kitchen 
crew at work. Another place where you can 
taste exquisite cuisine is Malina i Pokrzywa 
Restaurant at Aubrecht Hotel in Przechlewo. 
The Tuchola Forest is a peaceful gateway far 
away from the hustle and bustle of city life. It is 
a perfect place to be alone with the wild nature 
of the most beautiful region of Poland.  

BOGACT WO PRODU KTÓW, 
Z KTÓRYCH M A JĄ MOŻLI WOŚĆ 
KOR Z YSTAĆ M I EJSCOW E 
R E STAU R ACJ E, ZDEC Y DOWA N I E 
POM AGA JĄ KUCH A R ZOM 
T WOR Z YĆ W YJĄTKOW E 
DA N I A Z SERCEM

W  T U C H O L S K I C H  K N I E J A C H



WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.plF E L I E T O N  /  C O L U M N

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

B

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się 
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby 
powstających firm, wprowadzanych na rynek 
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych 
zarówno dla  międzynarodowych korporacji, 
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.

SŁO MKA

łyskawicznie zyskała miano symbolu walki ze 
zmianami klimatu, z wdzierającym się przez okna, 
drzwi i ekran telewizora plastikiem. Z pozoru Bogu 

ducha winna słomka – wynalazek, dzięki któremu picie 
napojów wyskokowych (ale też i tych bez grama alkoholu) 
stało się eleganckie, wytworne i modne. Była wszędzie – 
w hipsterskich lokalach, na rozpalonych plażach, w mul-
tipleksach, domach, kawiarniach, samochodach, a nawet 
w morzach czy oceanach.

Spędziłem ostatnio kilka dni na festiwalu filmowym, 
żywiąc się w okolicznych punktach gastronomicznych. 
W żadnym nie było już plastikowych słomek. Za to były 
słomki wykonane z biodegradowalnego papieru, o zgrozo 
wkładane następnie do plastikowych kubków, przykrywa-
ne plastikowymi pokrywkami… To tyle jeżeli chodzi o na-
szą świadomość ekologiczną.

Byłem też niedawno w Danii. Wcześniej naczytałem 
się jaki to eko, bio i fair trade kraj. Podobno na jednego 
Duńczyka przypadają średnio tylko 3 plastikowe re-
klamówki rocznie. Nie dziwię się, skoro zdecydowana 
większość warzyw i owoców zarówno w marketach, jak 
i mniejszych sklepach pakowana jest w plastik. No to po co 
wrzucać je w dodatkową foliówkę, skoro i tak nie zgniotą 
się w plecaku czy torebce, usztywnione styropianową tac-
ką i owinięte dodatkowo folią? 

Drodzy Państwo, co my zrobimy z wszystkim tym, 
co nie jest słomką? Ją przecież najłatwiej da się zastąpić 
czymś innym, albo po prostu nie dodawać jej do napo-

ju. Usta mamy skonstruowane w taki sposób, że pora-
dzą sobie i ze szklanką, i z kieliszkiem, a nawet z kuflem. 
Z tą słomką to przecież żadna filozofia i żaden wysiłek. Za 
chwilę będziemy musieli zmierzyć się z wszystkim tym, co 
wymienić będzie trudniej, co jest mniej medialne i nośne, 
na co na razie brak na rynku zamienników. No bo jak tutaj 
walczyć z tonerami do drukarki, z obudowami monitorów, 
z elementami samochodów, z pilotami do telewizorów, 
osłonkami kabli, no jak? Można by powiedzieć: lepsza 
słomka niż nic, można też: jedna słomka wiosny nie czy-
ni… Trzymam kciuki za nas, żebyśmy szybko uwolnili się 
od plastikowej powłoki, którą wszyscy jesteśmy spowici. 

ENGLISH

THE STRAW 

The straw has soon become a symbol in fight against cli-
mate change and ever-present plastic flooding in through 
windows, doors, and TV screens. Innocuous on the surface 
– an invention which made drinking alcoholic beverages 
(as well as alcohol-free drinks) elegant, sophisticated, and 
fashionable. It was everywhere – in hipster food spots, 
multiplexes, houses, cafés, cars, on hot beaches, and even 
in seas and oceans. 

Some time ago, I spent a few days at a film festival, din-
ing at local food spots. None of them offered plastic straws. 
They had straws made from biodegradable paper, which 
were later put into plastic cups covered with plastic lids… 
So much for our ecological awareness.

Recently I was in Denmark. Before my trip, I had read 
a lot about how eco, bio, and fair trade country it was. 
I heard that one Dane uses only three plastic bags a year 
on average. No wonder since most vegetables and fruits in 
markets and local stores are packed in plastic. Why should 
they use plastic bags if products will not be squashed in 
a backpack or a bag since they are placed on a polystyrene 
tray and covered with foil? 

Ladies and Gentlemen, what will we do with everything 
that is not straw? Straws can be easily replaced or removed 
altogether. Our lips are constructed in such a way that we 
will be able to drink from a cup, a glass, or even a beer mug. 
Giving up straws is no rocket science or effort. But soon, 
we will have to deal with everything which is much more 
difficult to replace, is less catchy, and has no substitute so 
far. What will we do with toner used in laser printers, com-
puter casings, car parts, TV remotes, cable casing? I guess 
one might say: a straw is better than nothing; or: one straw 
does not make a summer… Fingers crossed we will be able 
to get rid of our plastic cover when the time comes. 

2 2 – 2 3
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MARCIN
GŁUSZEK
Z radością przedstawiam Wam nasz 
wskrzeszony projekt. Krótkie opowiadania, 
do napisania których zainspirowały mnie 
rozmowy z naszymi Pacjentami w klinice 
Perfect Smile w Gdańsku Wrzeszczu.

. 

2 4 – 2 5

ROZMOWY W OCZEKIWALNI

ajpierw to usłyszała. Pisk podobny 
do takiego, kiedy to sadysta z hor-
roru klasy D bierze do ręki wirujące 

wiertło dentystyczne i delikatnie, można po-
wiedzieć z finezją, zaczyna piłować twój płat 
czołowy mózgu. Już czuła strumień wody 
wyrzucany przez wiertło z mocą ciśnienia 
węża Ochotniczej Straży Pożarnej, prawie 
widziała atakujące oko diody LED, którego 
siłę tak zachwalał Pan Jacek, przedstawiciel 
firmy dostarczającej sprzęt stomatologicz-
ny. Nagle ulga. Mówiąc cisza to jakby nic nie 
powiedzieć. Otworzyła oczy, słysząc śpiew 
ptaków, tak dosłowny, jakby roznoszony 

przez najlepszy układ głośników stereo, 
którego premiera obędzie się w 2035 roku. 
Przed oknem kliniki stał pociąg, ale nie 
żadne Pendolino czy nowoczesna SKM-ka, 
ale taki, o  jakim mówiło się dalekobież-
ny z kultową wielką dwójką wyrysowaną 
między jego oknami. To chyba przejazd 
vintage – skwitowała i zaraz pomyślała – o, 
przecież takim jeździło się na kolonie do 
Zakopanego, w takich wagonach opiekunki 
dzieci walczyły z palącymi pety wąsacza-
mi, a napis WC świecił się stale na czerwo-
no swoją krwistą barwą, prawie krzycząc 
ZAJĘTE! A ten zapach siedzeń! Szkoda, że 

N
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nie można go jakoś nagrać i  potem sobie 
nad nim popłakać, jak nad starymi przebo-
jami sygnowanymi 90's z  youtube'a.

Z tych, jakże żywych rozmyślań, wyrwał 
ją nieznany dzwonek telefonu. Ciekawe, 
że dzwonił jej aparat, ale jego dzwonek był 
gwizdaniem Axla Rose'a z Gun's N Roses 
z ballady Patience. Na telefonie, zamiast 
nieznanego lub znanego numeru, pojawiło 
się logo „Gunsów” z nieśmiertelnymi pisto-
letami Colta, które zdobiły dwie czerwone 
róże. Dobra, dobra – powiedziała do siebie 
silnym tonem, bo przecież taką była kobie-
tą Agata, dont't cry, odbieram ten telefon!

- Słucham – powiedziała najsilniej jak 
umiała, jednocześnie barwiąc swój głos 
opanowaniem i dodając mu dla przeciwwagi 
szczyptę kobiecości. 

- Witaj – usłyszała do drugiej stronie 
łagodny głos kobiety, tak aksamitny jakby 
przepuszczony przez dziesiątki mikserów do 
obróbki dźwięku. - Przepraszam, że wyrwa-
łam Panią z takiej sympatycznej nirwany. Po 
prostu mój pociąg się zatrzymał. Tak nagle.  

- Dzień dobry – powiedziała uspokojona 
Agata. - Ale...

- Pewnie chce się Pani zapytać o telefon, 
zaraz odpowiem – głos kobiety, niczym plusz, 
miękko szeptał do ucha Agaty. - Najpierw 
Pani powiem, Pani Agato, ze spóźnia się Pani 
zegarek. O minutę dokładnie. Niby niewiele, 
ale kto wie, gdyby nie to, może byśmy teraz 
nie rozmawiały? 

Agata, spojrzała na osobowy. Dokładnie 
naprzeciwko okna, w którego świetle siedzia-
ła, machała do niej kobieta. Właściwie, było 
widać ogromne afro włosów - loków które 
niespokojnie wyrywały się z pociągu, a całą 
twarz tej nieznajomej, niczym maska, pokry-
wały ogromne gogle-lornetka. 

- Uprzedzę Pani pytanie. To lornetka mo-
jego męża, zginął niedawno w Syrii, wykonu-
jąc ZADANIE. Temperatura wynosiła ponad 
1000 stopni, ale ona przetrwała. Potrafi wy-
patrzyć PIN od karty z odległości kilometra, 
dlatego zauważyłam opóźnienie Pani czaso-
mierza – wytłumaczyła się pasażerka. 

- Ale, ale – nie przestawała pytać Agata, 
jakby nieznajoma była ożywioną wersją go-
ogle – Skąd znała Pani mój numer telefonu? 
– chciała dodać - do jasnej cholery, ale bała 
się, że zadziała to jak automatyczny DELETE 
i cała ta, tak absurdalnie sympatyczna roz-
mowa, rozpłynie się równie niespodziewanie 
jak się rozpoczęła.

- Pani Agato - głos nieznajomej masował 
ucho Agaty jak najdoskonalsza tajlandzka mi-
strzyni tego fachu. - Mam tutaj coś, co każdy. 
Aplikację, co prawda z modułem, który już 
taki oczywisty nie jest. Wybieram jak filtr, 
w wyszukiwaniu pojazdów na portalu aukcyj-
nym, numery telefonów o obszarze, który 
sama zawężam i rozszerzam. Mogę wybrać 
płeć, wiek i inne. 

- Ale - wtrąciła Agata, która już odzyskiwa-
ła pełną pewność siebie – Może Pani zadzwo-
nić do tych osób, niezależnie czy mają do tego 
nastrój, prawda?

- Zdecydowanie - powiedziała kompletnie 
nie zbita z tropu pasażerka. – Szczerze, czy ty, 
Agato, nigdy nie wykorzystujesz swoich prze-
wag w codziennym życiu? 

- Oczywiście, pozytywnie – zaznaczyła.
- Dobra, dobra, epicko, jak mówi młodzież, 

wygrałam tą rundę. Jestem Czerwona - po-

wiedziała pasażerka - możesz mnie tak nazy-
wać. Chwilowo nie mam imienia, ale jeśli ci 
to nie przeszkadza, to tak poproszę. Miałam 
logikę na studiach – kontynuowała - I jeśli 
byłam grzeczną studentką to myślę, że teraz 
powinnaś mnie zapytać dokąd jadę. 

- Prrryyyyy – stój! - krzyknęła Agata. - Mój 
punkt. Droga, Czerwona koleżanko, teraz to 
stoisz i nigdzie nie jedziesz, bo twój żelazny 
rumak przystanął na torach i ani drgnie. 

- O, walczysz – zapaliła się nieznajoma. 
- Teraz mój ruch. Kliknij ten link, który ci 
wysłałam. Widzisz to, co ja? Ściągam on-line 
obraz z wszystkich kamer zainstalowanych 
na tej linii kolejowej. Zobacz sama. 

Rzeczywiście, na telefonie Agaty wyświe-
tlił się ruchomy obraz, sam dół gdańskiego 
wysokościowca „Zieleniaka”, a na torach coś, 
co przypominało dużego amerykańskiego 
pickupa z obszerną paką i mocno kwadratową 
kabiną. To była zwykła niewielka, kolejowa 
drezyna do przewozu podkładów i brygad na-
prawczych. Obraz stał się na chwilę ziarnisty, 
by po chwili ten sam pojazd uchwycić z wi-
dokiem na ogromne roboty. Nieśmiertelne 
dźwigi KONE, wyprodukowane w latach 70. 
dla Stoczni Gdańskiej. Potem video na mo-
ment się rozpikselizowało, by wrócić do dziw-
nego kadru obrotowej kamery, która chwyci-
ła szpital przy ul. Klinicznej. 

- Ojej - wyraźnie sentymentalnie wy-
rwało się Agacie – Wiesz, Czerwona, uro-
dziłam się tutaj.

- Wspominaj, wspominaj, to dobre dla gło-
wy – odparowała. 
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Niespodziewanie, podobny w tonie pisk 
hamującego pojazdu kolejowego wszedł bru-
talnie w miękkość tej konwersacji dwóch zu-
pełnie obcych sobie kobiet. Czerwona zgrab-
nie wskoczyła na platformę kolejowej drezyny, 
mimo wysokich szpilek, przybijając piątkę 
z oboma kolejarzami. 

- Agatko - pieszczotliwie krzyknęła – 
Popatrz, proszę, oto kolejowy, mobilny gabi-
net stomatologiczny! 

Czerwona otworzyła szeroko usta, a je-
den z robotników niewielkimi szczypcami 
zanurkował w jej buzi. 

- Mamy go, mamy go – Czerwona uniosła 
w górę coś, co musiało być zębem, - I tak był 
zjedzony przez robaki, znaczy próchnicę – 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

3 MIESIĄCE PÓŹNIEJ
Doktor Tomasz Zarański odebrał telefon 
z laboratorium.

- Tomek, przykro mi. Absolutnie nikt 
w Polsce i na świecie nie jest stanie stwier-
dzić z jakiego materiału został wykonany 
ten ząb. 

Wszelkie postacie i wydarzenia, które 
miały miejsce w opowiadaniu są fikcją lite-
racką.  Perfect Smile Clinic Wrzeszcz wręcz 
odwrotnie - jest jak najbardziej prawdziwa – 
zapraszamy ciepło, gorąco a nawet upalnie. 

ENGLISH 

CONVERSATIONS IN  
A WAITING ROOM 

She heard it. A squeal like the ones in D hor-
ror films, when a sadist grabs a spinning den-
tal bur and gently, with finesse, starts to saw 
your frontal lobe. She could feel a stream of 
water spurting from under the bur like from 
a fire hose; she could almost see LED diodes 
– touted by Mr Jacek, a sales rep from a com-
pany providing dental equipment – charg-
ing and attacking her eye. All of a sudden, 
she felt a sense of relief. To say it was silent 

powiedziała znów do telefonu. – Trzymaj 
- rzuciła go w stronę gabinetu, obciążając 
worek z cenną zawartością, kruszy wem 
z torów. - Agato, proszę o wykonanie dla 
mnie trzydziestu dwóch nowych, pięk-
nych, białych ząbków, koniecznie z tego sa-
mego materiału! Wiem, że dacie radę! Pa, 
pa - pomachała. 

Drezyna ruszyła. Na telefonie Agaty 
pojawiało się zdjęcie panoramiczne zę-
bów pasażerki, wraz z jej bardzo dokład-
nymi fotkami twarzy i coś jeszcze. Pokaźna 
suma transferu bankowego z dopiskiem: 

Dziękuję za naszą znajomość, życie bywa 
zaskakujące. Prawda, Agatko? 

Czerwona

...PRO S Z Ę  O   W Y KO N A N I E  DL A 
M N I E  T R Z Y DZ I E S T U  DWÓ C H 

NOW YC H ,  PI Ę K N YC H ,  B I A ŁYC H 
Z Ą B KÓW,  KO N I E C Z N I E  Z   T E G O 

SA M E G O  M AT E R I A ŁU!
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is like to say nothing at all. She opened her eyes when 
she heard birdsong; the sound was so clear as if it was 
produced by the best stereo speakers launched in 2035. 
In front of the clinic, there was a train. Not a Pendolino or 
a modern SKM train but a long-distance train with a cult 
huge two between its windows. ‘It must be a vintage ride,’ 
she said and thought, ‘oh, we used to take such a train to 
camps in Zakopane; in such cars, teachers would fight 
with smokers with thick moustache, and the red WC sign 
would be on all the time, as if shouting “OCCUPIED!” And 
that smell of seats! It is a pity you cannot record it to cry 
over it later, like old hits signed with ‘90s’ at YouTube.’

She was shaken out of her musings by an unknown 
phone ringtone. It is funny that it was her phone ringing 
but the ringtone was Axl Rose from Gun's N Roses whis-
tling ‘Patience’. On the screen, instead of an unknown or 
known number, she saw Gun's N Roses’ logo with Colt pis-
tols and two red roses. ‘Fine, fine,’ she said to herself firm-
ly, because that is the kind of woman Agata was. ‘Don’t 
cry, I’m picking up!’

‘Hello?’ she said in the firmest way possible and calm-
ly at the same time, tinging her voice with a speck of fem-
ininity as a counterbalance. 

‘Hello,’ she heard a gentle female voice, as velvety as 
if processed by dozens of audio mixers. ‘I am sorry for 
interrupting your nice nirvana. My train has stopped. 
So suddenly.’

‘Good morning,’ said Agata, reassured. ‘But…’
‘I guess you would like to ask for a phone, I will give 

it to you right now,’ the woman’s voice was whispering to 
Agata’s ear gently like plush. ‘First, I will tell you, Miss 
Agata, that your watch is slow. A minute, to be precise. 
It seems a little, but who knows, but for it, perhaps we 
wouldn’t be talking now?’

Agata looked at the passenger car. Across the 
window, in the light of which she was sitting, she saw 
a woman waving to her. Actually, she saw big afro hair – 
unruly curls breaking out of the train, while the face of 
the stranger was covered with large binoculars like with 
a mask. 

‘Let me anticipate your question. These are my hus-
band’s binoculars; he died in Syria recently, carrying 
out THE TASK. The temperature was over 1000 degrees, 
but they survived. They show a credit card PIN from 
a kilometre, that's how I noticed your watch was late,’ 
the passenger explained. 

‘But, but,’ Agata did not stop asking as if the woman 
was a living Google, ‘how did you know my phone num-
ber?’ she wanted to add, ‘for Christ’s sake,’ but she was 
afraid it would work like an automatic DELETE and the 
whole absurd nice conversation would dissolve into thin 
air as suddenly as it started.

‘Miss Agata,’ the woman’s voice was massaging 
Agata’s ear like a true master of Thai massage. ‘I’ve got 
what everyone has. It’s an app, but its module isn’t so ob-
vious. It’s like a filter used for searching vehicles at an 
auction website; I select phone numbers in a given area, 
which I can narrow down or expand. I can set sex, age, 
and so on. 

‘But,’ Agata interrupted, regaining her confidence, 
‘you can call all those people regardless of how they feel 
about it, can’t you?’

‘Of course,’ said the passenger, who did not get 
confused. ‘To be honest, do you, Agata, never use 
your advantage in everyday life? In a positive way, of 
course,’ she stressed.

‘Okay, okay, I’ve won this round. You can call me Red,’ 
said the passenger. ‘Temporarily, I don’t have a name, but 
please call me that if you don’t mind. I studied logics at 
university,’ she carried on, ‘and if I were a good student, 
I think you should ask me where I’m going.’ 

‘Whoa, hold on!’ shouted Agata. ‘A point for me. Dear 
Red friend, at present, you aren't going anywhere because 
your iron steed stopped here and won't move.’ 

‘Oh, so you're fighting,’ the woman got excited. ‘It’s my 
turn then. Click on the link I’ve sent you. Do you see what 
I see? I can get online footage from all cameras installed 
on that railway line. Check it out.’ 

Indeed, Agata saw the picture on her phone, show-
ing the area near the skyscraper ‘Zieleniak’ in Gdańsk. 
On the tracks, she saw something that looked like a big 
American pick-up with a huge boot and a square cabin. 
It was a regular small trolley for transporting beams 
and repair crews. The picture became grainy and after 
a while, it showed the same vehicle with construction 
works in the background. Immortal KONE cranes pro-
duced in the 1990s for the Gdańsk Shipyard. Then, the 
video pixelised for a while to return to a strange picture 
from a revolving camera, which captured the hospital 
on Kliniczna Street. 

‘Oh,’ Agata said in a sentimental manner. ‘You know, 
Red, I was born here.’

‘Recollect, recollect, it’s good for the head,’ she 
answered. 

Suddenly, the soft conversation of the two women was 
brutally interrupted by another squeal of a train. Red 
nimbly hopped on the platform of the trolley, despite her 
high heels, giving a five to strange railwaymen. 

‘Agatka,’ she said tenderly, ‘look, it's a mobile rail 
dental surgery.’ 

Red opened her mouth widely, and one of the workers 
dived in her mouth with small teeth tongs. 

‘We’ve got it, we’ve got it,’ Red raised something that 
must have been a tooth. ‘It was eaten by bugs, that is car-
ies, anyway,’ she said to the phone. ‘Here,’ she threw it at 
the surgery, on a bag with precious contents, aggregate 
from the tracks. ‘Agata, please make me thirty-two new, 
beautiful, white teeth, from the same material! I know 
you can do it! Bye, bye!’ she waved. 

The trolley started. On her phone, Agata saw a pano-
ramic photo of the passenger’s teeth, together with 
detailed photos of her face and something more. A huge 
bank transfer with a note, 

‘It was nice to meet you; life can be surprising. Am 
I right, Agatka? 

Red’

3 MONTHS LATER
Doctor Tomasz Zarański answered a call from a laboratory.

‘Tomek, I’m sorry. Nobody in Poland and in the world 
can identify the material the tooth is made from.’

All characters and events depicted in this story are en-
tirely fictitious. As opposed to Perfect Smile Clinic Wrzeszcz, 
which is absolutely real – feel welcome to visit us. 
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ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Katarzyna Woźniak

ORIENT WATCH 
RA-AA0004E19B

ZANURZENIE
W CZASIE



urkowanie okazuje się modnym spor-
tem nie tylko dla profesjonalistów, 
ale również sposobem na  niebanalne 

spędzanie wolnego czasu. Obowiązkowym 
elementem wyposażenia nurka jest diver, 
czyli zegarek do nurkowania. Niech nas 
nie zwiedzie sportowy charakter nazwy 
- współczesny design modeli tych specjali-
stycznych czasomierzy sprawia, że dosko-
nale wyglądają na nadgarstku zarówno na 
co dzień, jak i podczas uprawiania podwod-
nych wojaży. 

Kiedy stoimy przed wyborem czasomie-
rza do zadań specjalnych, warto opierać się na 
doświadczeniu producenta. W tym przypad-
ku i amator i profesjonalista potrzebują tego 
samego – niezawodności i ponadczasowego 
designu. Od początku istnienia manufaktura 
Orient Watch wyraźnie sformułowała swo-
ją misję: ofertę wysokiej jakości zegarków 
o ponadczasowym stylu i w rozsądnej cenie. 
Dziedzictwo japońskiej manufaktury opiera 
się na kunszcie, wysokiej precyzji i niezawod-
ności. Wysmakowany design przy zachowa-
niu klasycznej formy wybierają wymagający 
użytkownicy na całym świecie. 

PRECYZJA
I PROFESJONALIZM
Od lat 60. XX wieku japońska firma Orient 
tworzy praktyczne zegarki dla wymagają-
cych. Historia coraz popularniejszych dziś 
diverów sięga lat 60. i modelu „King Diver 
1000”. Wówczas był to szczyt możliwości pro-
dukcyjnych manufaktury z kraju Kwitnącej 
Wiśni - wodoszczelność zegarka wynosiła 
aż tysiąc metrów (szczytowe osiągniecie glo-
balnego zegarmistrzostwa wówczas wynosiło 
150 m). Marka Orient istotnie podniosła za-

tem światu poprzeczkę. Kolejne zaskakujące 
niezawodnością modele zegarków do nurko-
wania marki Orient trafiały na rynek od lat 
70. do późnych 90. Największą sławę zdobyły 
"Chrono Ace King Diver" i "M-Force". Modele 
„Orient Sports 300m Saturation-Diver”, które 
pojawiły się na rynku później, połączyły spor-
towy styl z uniwersalnością użytkowania. 

Prawdziwym hitem okazała się kolejna 
linia zegarków - modele Orient Sports Diver 
(zwane Mako) cieszą się na świecie najwięk-
szą popularnością od 2004 r. Zegarek wypo-
sażony był w obrotowy bezel, wodoszczelność 
na poziomie 200 m, wskaźnik dnia tygodnia 
oraz mechanizm automatyczny typu in-ho-
use o kalibrze 46943. W 2015 r. Orient Watch 
zaprezentowała światu całkowicie nowy kali-
ber o numerze F6922. Automat z możliwością 
ręcznego dokręcenia, funkcją stop-sekun-
da i sprawdzonym wśród użytkowników 
mechanizmem in-house. Zegarek powstał 
w  całości w  Japonii. Mechanizm okazał 
się niezawodny – do dziś jest wykorzy-
stywany w  zegarkach całej linii Orient 
Sports Diver.

TECHNIKA I ESTETYKA
Wyróżnikiem diverów jest wodoszczel-
ność - skala odporności na działanie wody. 
Wskaźnik 5 ATM pozwala na pływanie, ale nie 
nurkowanie. Przy 10 ATM zegarek pozwala na 
nurkowanie w masce. Z kolei wskaźnik 20-30 
ATM umożliwia już profesjonalne nurkowa-
nie z pełną aparaturą. Esteci nie przejdą obo-
jętnie wobec wysmakowanego połączenia ko-
lorów zegarków marki.. Masywna trójdzielna 
bransoleta w kolorze stali szlachetnej pięknie 
współgra z tarczą w kolorze indygo, nawiązu-
jącego do podwodnego świata. Klasyczna tar-
cza z geometrycznym układem figur to syno-
nim dostojnej klasyki. Zegarek ma sportowy 
charakter, ale dzięki wysmakowanej estetyce 
będzie wyglądał równie intrygująco noszony 
do marynarki. 

Warto zwrócić również uwagę na 
model zegarka Orient RA-AA0011B19B. 
Inspirowany miejskim stylem sprawdzi się 
jako model pierwszego wyboru na co dzień. 
Stalowa, mocna koperta harmonijnie współ-
gra z bordowym kolorem obrzeża. Ciemna 
tarcza nadaje zegarkowi charakteru, a gumo-
wy pasek gwarantuje wygodę użytkowania 
i z pewnością zwróci uwagę młodych duchem 
miłośników nurkowania. 

Nie mniej istotnym pojęciem w  kon-
strukcji zegarków do nurkowania jest bez-
el. To część, która przypomina pierścień. 
Ma za zadanie odmierzać czas pobytu pod 
wodą. Bezel można wykorzystać również 
poza wodą - np. wyznaczyć czas treningu 
czy długość spaceru. 

PONAD CZASEM
Zegarki Orient Sports Diver charakteryzują 
się bezpretensjonalnym designem prze-
znaczonym do codziennego użytku. Modele 
pasują zarówno do stylu biznesowego, jak 
i aktywnego stylu życia napędzanego adrena-
liną. Niezawodność gwarantuje rygorystycz-
ny pomiar jakości, któremu muszą sprostać 
producenci w Japonii.

Obrazu japońskiego artyzmu dopełniają 
ponadczasowy design, odporny na chwilowe 
trendy w modzie i wielka staranność wyko

N M ASY W NA TRÓJDZIELNA 
BR A NSOLETA W KOLOR ZE 
STA LI SZLACHET N EJ PIĘK N IE 
WSPÓŁGR A Z TA RCZĄ W KOLOR ZE 
I N DYGO, NAW I Ą ZUJĄCEGO DO 
PODWODN EGO ŚW I ATA. 

Z A N U R Z E N I E  W  C Z A S I E

ORIENT WATCH 
RA-AA0004E19B

ORIENT RA-AA0011B19B



nania. To wszystko sprawia, że zegarki 
marki Orient stanowią wymarzoną pamiątkę 
i  mogą być przekazywane przez kilka poko-
leń.  

ENGLISH

IMMERSED IN TIME

It turns out that diving is not only a popular 
sport for professionals, but it can also be 
a remarkable pastime. A must-have of every 
diver is a dive watch aka diver. Do not be 
misled by its sporty name – with their mod-
ern design and universal character, these 
specialised timepieces look great on your 
wrist on a day-to-day basis as well as during 
your underground adventures.

When choosing a watch for special needs, 
take account of the manufacturer’s experi-
ence. In this case, the needs of amateurs and 
professionals are the same – reliability and 
timeless design. From the beginning of its op-
eration, the Orient brand has clearly defined 
its mission: to offer high-quality watches in 

style with a universal character. 
The next collection turned out to be 

a massive hit – Orient Sports Diver mod-
els (aka Mako) have been the most popular 
watches in the world since 2004. The model 
features a rotating bezel, 200 m water-resist-
ance, day of the week display, and in-house 
automatic watch movement Orient calibre 
46943. In 2015, Orient Watch presented 
a brand new calibre F6922. An automatic 
watch with an option of manual winding, 
a stop-second feature, and reliable in-house 
movement. The watch was made in Japan. 
The movement turned out to be fail-safe – it 
is still used in watches of the Orient Sports 
Diver line.

TECHNOLOGY AND 
AESTHETICS
The distinguishing feature of divers is 
their water-resistance – the ability to 
withstand pressure in or under water. In 
a 5 ATM watch, you can swim but not dive. 
In a 10 ATM watch, you can snorkel, while 
the rating of 20–30 ATM allows for profes-
sional scuba diving. Aesthetes will surely 
appreciate the sophisticated combination 
of colours of Orient watches. The massive 
three-part bracelet in stainless steel colour 
beautifully goes with the indigo face, refer-
ring to the underwater world. The classical 
face with geometrical figures is a synonym 
of classic elegance. The watch has a sporty 
character, but thanks to its sophisticated 
design, you can wear it with a jacket as well. 

The model Orient RA-AA0011B19B de-
serves special recognition. Inspired by ur-
ban style, it is a perfect choice for day-to-day 
use. Its stylish stainless steel case goes well 
with the claret edges. The dark face adds 
character, while the rubber strap guaran-
tees the comfort of use and will surely not go 
unnoticed by young-in-spirit diving lovers. 

Another important feature of dive watch-
es is the bezel. This is the part of the watch 
which looks like a ring. It allows divers to 
measure time spent underwater, but you 
can also use it outside water, for example, to 
set a time for a workout or a walk. 

TIMELESSNESS
Orient Sports Diver watches feature an un-
pretentious design for day-to-day use. The 
models are fit for business people as well 
as thrill-seekers. Their reliability is guaran-
teed by strict quality standards for watches 
manufactured in Japan.Their timeless and 
universal design, resistant to temporary 
fashion trends, and high production quality 
complement the picture. It all makes Ori-
ent watches a perfect souvenir that can be 
passed down for generations . 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

a universal style and at reasonable prices. 
The heritage of the Japanese manufacturer 
is based on artistry, high precision, and relia-
bility. The sophisticated design and classical 
form of Orient watches are appreciated by 
discerning users all over the world. 

PRECISION
AND PROFESSIONALISM
Since the 1960s, Orient has been producing 
practical watches for the most discerning 
users. The history of the increasingly pop-
ular divers goes back to the 1960s and the 
‘King Diver 1000’ model. At that time, it 
was the pinnacle of the Japanese manufac-
turer – its water-resistance was as much as 
a thousand metres (while the world watch-
making record was 150 metres). The brand 
set the bar very high, indeed. The next 
ground-breaking models of Orient divers 
were launched between the 1970s and the 
late 1990s. The most popular ones included 
‘Chrono Ace King Diver’ and ‘M-Force’. The 
‘Orient Sports 300m Saturation-Diver’ mod-
els, launched a bit later, combined a sporty 
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ednym z miejsc, które ostatnimi czasy 
weszły przebojem na mapę  obowiąz-
kowych punktów do odwiedzenia jest 

ogólnodostępna przestrzeń widokowa Olivia 
Star, gdzie z wysokości 130 metrów możemy 
podziwiać całą panoramę Trójmiasta. 

Już ponad 20 tys. gości odwiedziło taras, 
bo to najwyższe miejsce w Polsce północnej, 
z którego  rozpościera się widok na najwięk-
sze trójmiejskie atrakcje, a przy sprzyjającej 
widoczności  można stąd dostrzec także 
Półwysep Helski. 32. piętro Olivii Star to jed-
nak nie tylko widok, ale i eleganckie wnętrza 

GDAŃSK STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ MODNYM MIEJSCEM I POŻĄDANĄ 
DESTYNACJĄ WYPADOWĄ DLA TURYSTÓW Z CAŁEJ EUROPY. W MIEŚCIE 
POJAWIAJĄ SIĘ CORAZ TO NOWSZE ATRAKCJE , KTÓRE POWODUJĄ, ŻE 
GDAŃSK NALEŻY DO ŚCISŁEJ CZOŁÓWKI MIŁOŚNIKÓW PODRÓŻY.

MIERZ WYSOKO
SPOTKAJMY S IĘ  130 
METRÓW NAD ZIEMIĄ 

ZDJĘCIA Ivo LedwożywTEKST Krysztof Król

spojrzenia na otaczający ich świat z nieco in-
nej, podniebnej perspektywy.- mówi Rafał 
Marcyniuk, Członek Zarządu Olivia Star Top. 
Jednak tym, co ma stworzyć z tarasu widoko-
wego miejsce atrakcyjne dla każdego nie jest 
tylko zachwycający widok – dodaje. 

Taras widokowy to jedynie część 32 piętra. 
Na jego pozostałej powierzchni organizator 
stworzył miejsce spotkań i ciekawych wyda-
rzeń kulturalnych, biznesowych, rodzinnych, 
a wszystko to w niebanalnych wnętrzach 
autorstwa architektki Anny Branickiej i ze-
społu projektowego Olivia Business Centre: 
Design Anatomy. Cała kondygnacja została 
podzielona na 3 strefy stylistyczne, odpowia-
dające temu, co zwiedzający będą mogli za-
obserwować za oknem. Chcemy odtworzyć  
klimat tych miejsc w naszym budynku, ale na 
tyle dyskretnie, żeby nie zaburzać widoku za 
oknem, a raczej z nim harmonizować – poda-
je Anna Branicka.

Dla Trójmiasta morze i zatoka zawsze 
były oknem na świat dlatego zespół projekto-
wy przygotował w części kondygnacji od stro-
ny wschodniej akcenty znane z klasycznych 
wnętrz wycieczkowców i statków handlo-
wych. Założeniem było, aby goście patrząc 
na widok morza, odnieśli wrażenie podobne 
do spokojnej żeglugi, stojąc na stabilnym po-
kładzie, a  jednocześnie czując powiew wia-
tru i odczuwać obietnicę przynoszoną przez 
bezkres morza. To właśnie w tej części piętra 
możemy podejść do okna i wyjść na taras, 

J oraz doskonała kuchnia. Inwestor zapewnia, 
że jego celem jest zapewnienie nieoczywistej 
lokalizacji, gdzie każdy będzie miał okazję 
do wytchnienia od codzienności, pełnego 
odprężenia się i jakościowego spędzenia 
czasu z dala od codziennych trosk. Olivia 
Star to wyjątkowy budynek. Wielu miesz-
kańców Trójmiasta dotychczas miało oka-
zję podziwiać budynek jedynie z poziomu 
przechodnia albo mijało go jadąc samocho-
dem czy „skmką”. Obecnie tworzymy 
wnętrza, do których zapraszamy mieszkań-
ców i turystów. Chcemy dać im możliwość 
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aby poczuć na własnej skórze morską bryzę. 
Jak podaje Anna Branicka: Operujemy 
stylem wnętrza oraz dodatkami. Ta część 
kondygnacji będzie nas codziennie witać 
innym obrazem. Raz zobaczymy słoneczną 
taflę z kilkoma rysującymi się na horyzoncie 
sylwetami statków, czy udekorowaną dzie-
siątkami żagli, a innym razem ciemne i  peł-
ne emocji wody Zatoki Gdańskiej. To luksus, 
na możemy sobie pozwolić w środku dnia, we 
wnętrzu inspirowanym stylistyką polskich 
transatlantyków, które jak MS Batory po-
wstawały właśnie w Gdańsku. 

Północna część kondygnacji sąsiaduje 
z Oliwą, jedną z najstarszych i najbardziej 
malowniczych dzielnic Gdańska. To dzielni-
ca, w której znajduje się Opactwo Cystersów, 
Katedra Oliwska i przytulony do niej Park 
z ogrodem botanicznym oraz majestatycz-
ne domy i kamienice. Wnętrza w tej części 
piętra nawiązują do secesyjnych budynków 
z terakotowymi dachami i starych brukowa-
nych ulic okalanych alejami drzew. Znajdą 
się w niej również elementy metaloplastyki, 
nawiązania do drewnianych i przeszklo-
nych werand oraz ulicznych latarń.

Najbardziej kojący widok rozpościera się 
w zachodniej części, skąd widać roztaczają-
cy się wokół Trójmiejski Park Krajobrazowy 
ze wzgórzami morenowymi starej Oliwy 
i Wrzeszcza. Anna Branicka: Strefa Parku 
Krajobrazowego oferuje nam unikatowy wi-
dok na ścianę lasu zmieniającą się o każdej 
porze roku. Ta część piętra pozwoli rozkoszo-
wać się widokiem głębokiej zieleni i rozgościć 
na wygodnych siedzeniach nawiązujących 
formą i aksamitem do omszałych pni drzew 
czy leśnych ławek i altan. Również delikatne 
oświetlenie pozwoli cieszyć się efektem słoń-
ca nieśmiało wyłaniającego się zza drzew i po-
czuć się jak w tajemniczym lesie.

Ciekawie zaprojektowane wnętrza i pięk-
ny widok to jednak nie wszystko, co czeka na 
odwiedzających nową trójmiejską atrakcję. 
Na 32 piętrze Olivii Star udostępniamy wie-
lofunkcyjną kondygnację, na której znajdu-
ją się punkty gastronomiczne, przestrzenie 
ekspozycyjne i eventowe – mówi Krzysztof 
Dembek – Członek Zarządu Olivia Star Top. 
Nasze doświadczenia pokazują, że prze-
strzeń na 32. piętrze Olivii Star doskonale 
sprawdza się w jako miejsce romantycznych 
wieczornych spotkań, rodzinnych obiadów 
czy biznesowych kolacji. Dodatkowo przez 
cały rok będziemy organizować wydarze-
nia, zachęcające do odwiedzin osoby w każ-
dym wieku i o bardzo zróżnicowanych zain-
teresowaniach. Jesteśmy również otwarci 
na współpracę z instytucjami kultury czy 
nauki, aby stale poszerzać ofertę obiektu. 
Mamy świadomość, że każdego gościa ta-
rasu widokowego wynosimy wysoko ponad 

ziemię, a poprzez to pozwalamy mu nie tylko 
spojrzeć z dystansem na codzienność ale i dać 
chwilę tylko dla siebie z dala od codzienności. 
Oferujemy wyjątkową atmosferę miej-
sca, w którym warto bywać. Liczymy więc, 
że czas spędzony na górze stanowić będzie 
jakościową formę wypoczynku i stanie się 
jednym z ulubionych miejsc spotkań za-

równo turystów, jak i mieszkańców regio-
nu. – dodaje K. Dembek. 

Wstęp na 32. piętro jest biletowany, a re-
zerwacji można dokonać na stronie interneto-
wej www.oliviastar.pl. Podstawowy bilet kosz-
tuje 18zł, a ulgowy 15 zł, jednak operator prze-
widział szereg zniżek. Rezerwując wstęp z 3 
dniowym wyprzedzeniem można skorzystać 

NA 32 PIĘTR ZE OLI V II STA R 
U DOSTĘPN I A M Y W IELOFU N KCYJ NĄ 
KON DYGNACJĘ, NA KTÓR EJ 
Z NA JDUJĄ SIĘ PU N KT Y 
GASTRONOMICZ N E, PR ZESTR ZEN IE 
EKSPOZ YCYJ N E I EV ENTOW E. 

M I E R Z  W Y S O K O . . .



z 30% zniżki. Taras dostępny jest 7 dni w ty-
godniu w godz. 10-22 (ostatni wjazd 21.00).   
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AIM HIGH!
LET’S MEET 130 METRES
ABOVE THE GROUND

Gdańsk is becoming increasingly fashionable and 
popular destination tourists from all over Europe. 
The city is creating new tourist attractions, which 
make it one of the top travel destinations. 

One of the new city landmarks which 
instantly gained popularity and recogni-
tion is Olivia Star viewing terrace, open to 
the general public, where you can enjoy the 
view of Tricity panorama from 130 metres 
above the ground. 

So far, over 20 thousand people have 
visited the terrace; it is the highest spot in 
northern Poland, which gives views of great-
est Tricity attractions and even – provided 
the weather is good – the Hel Peninsula. 
Apart from the spectacular view, the 32nd 
floor of Olivia Star offers elegant interiors 
and excellent cuisine. The investor assures it 
aims at creating a non-obvious space where 
everyone can get away from the mundanity 
of everyday life, relax, and enjoy themselves 
far from day-to-day worries. ‘Olivia Star is an 
exceptional building. So far, a lot of Tricity 
inhabitants have only had a chance to admire 
it from the outside or passed it while driving 
or riding an SKM train. At present, we are ar-

ranging interiors for the locals and tourists. 
We want to give them a chance to look at the 
world around them from a different, soaring 
perspective,’ says Rafał Marcyniuk, Board 
Member at Olivia Star Top. ‘But the spectac-
ular view is not the only attraction of the view-
ing terrace,’ he adds. 

The viewing terrace is only a part of the 
32nd floor. On the remaining area, the or-
ganiser has arranged a meeting space and 
a venue of cultural, business, and family 
events, designed by Anna Branicka and 
Olivia Business Centre project team: Design 
Anatomy. ‘The floor is divided into three 
thematic zones corresponding to the view 
outside the window. We want to recreate the 
atmosphere of these places in our building 
but not to disturb the view and rather har-
monise with it,’ says Anna Branicka.

For Tricity, the sea and the bay have al-
ways been a window on the world; therefore, 
the project team has introduced elements 
known from classical interiors of passenger 
and merchant ships. The goal was to create 
an exceptional experience and make visi-
tors feel as if they were sailing on calm water 
while standing on a stable deck and feeling 
the breath of the wind and the promise of 
the endless sea. In this part of the floor, we 
can approach the window and go out on the 
terrace to feel the sea breeze. Anna Branicka 
says, ‘We operate with interior style and ac-
cessories. This part of the floor will greet us 
with a different picture every day. One day, we 
will see the glassy surface of the sea with a few 
ships on the horizon or decorated with dozens 

of sails and other times – the dark and soulful 
waters of the Gdańsk Bay. This is a luxury we 
can afford in the middle of the day, in an in-
terior inspired by Polish ocean liners, which 
were constructed in Gdańsk like MS Batory.’

The northern part of the floor neighbours 
Oliwa, one of the oldest and most picturesque 
districts of Gdańsk. The district boasts the 
Cistercian Abbey, the Archcathedral, the 
park with the botanic garden, and majestic 
houses and townhouses. The interiors in 
this part of the floor refer to Art Nouveau 
buildings with terracotta roofs and old paved 
tree-lined streets. There will also be some ele-
ments of metal art, references to wooden and 
glass porches, and street lamps.

You will find the most soothing view in the 
western part of the floor, from where you can 
see the Tricity Landscape Park with morena 
hills of old Oliwa and Wrzeszcz districts. Anna 
Branicka says, ‘The Tricity Landscape Park 
offers us a unique view of the forest wall, which 
changes every season of the year. In this part 
of the floor, you can enjoy the view of deep 
greenery and sit back on comfortable chairs 
referring with their form and softness to moss-
grown trunks or forest benches and arbours. 
The subtle lighting creates the effect of the sun 
emerging from behind the trees and allows 
our visitors to feel like in a secret forest.’

Original designs and beautiful views are 
only a part of attractions awaiting the visitors 
of the new Tricity landmark. ‘On the 32nd 
floor of Olivia Star, we have created a mul-
ti-functional area with food spots as well as 
exposition and event spaces,’ says Krzysztof 
Dembek, Board Member of Olivia Star Top. 
‘Our experiences show that the 32nd floor 
of Olivia Star is a perfect place for a roman-
tic date, family lunch, or business dinner. 
Moreover, throughout the year, we will 
organise events for people of all ages and 
with various interests. We are also open to 
cooperation with cultural and scientific insti-
tutions to expand our offering. We are aware 
that the visitors of the viewing terrace go up 
high where they can get some perspective on 
their everyday life and be alone far away from 
their day-to-day worries. We offer a unique 
and pleasant atmosphere. We hope that the 
time spent on the top will be a quality form of 
relaxation, and the place will become one of 
the favourite meeting spaces of tourists and 
the locals,’ adds K. Dembek. 

To enter the 32nd floor, you need to buy 
a ticket. You can book your visit at www.ol-
iviastar.pl. The full price ticket is PLN 18, 
reduced-fare – PLN 15, but the operator pro-
vides for several discounts. If you book your 
visit three days in advance, you will get a 30% 
discount. The terrace is open 7 days a week at 
10–22 (the last lift up is at 21.00).  
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TEKST Jakub Wejkszner

T E C H N O L O G I A  /  T E C H N O L O G I E S3 6 – 3 6

JAROSŁAW NOWAK – DOŚWIADCZONY PODRÓŻNIK , ANTROPOLOG, WŁAŚCICIEL BIURA PODROŻY, 
PROWADZĄCY PROGRAMY PODRÓŻNICZE , A PRYWATNIE – OGROMNY FAN BLACKBERRY. ZWIEDZIŁ PÓŁ 
ŚWIATA, SPĘDZIŁ SZEŚĆ MIESIĘCY POŚRÓD PAPUASÓW NA NOWEJ GWINEI ORAZ MIESZKAŁ W KLASZTORZE 
Z BUDDYJSKIMI MNICHAMI. PODRÓŻE NAUCZYŁY GO DOCENIAĆ NAWET NAJPROSTSZE RZECZY 
I UTWIERDZIŁY W PRZEKONANIU, ŻE OTWARTOŚĆ NA RÓZNE KULTURY I POZNAWANIE ICH OD PODSZEWKI 
UŁATWIA POROZUMIENIE  I ROZBRAJA LĘK PRZED INNOŚCIĄ . CHĘTNIE OBSERWUJE I UCZESTNICZY 
W RYTUAŁACH. NIE MA DLA NIEGO RZECZY NIEMOŻLIWYCH. W ROZMOWIE Z KUBĄ WEJKSZNEREM 
OPOWIADA, DLACZEGO W PODRÓŻY KORZYSTA WŁAŚNIE Z  URZĄDZEŃ MARKI BLACKBERRY.

Podróżuje Pan raczej prywatnie czy służbowo?
U mnie jest to zasadniczo połączone. Często wylatuję 
gdzieś, czy to w ramach moich projektów firmowo-tury-
stycznych, czy w połączeniu z produkcjami filmowymi 
albo programami, jak na przykład ten, który prowadzę 
,,Szokujące Potrawy” lub tworzony we współpracy z Mar-
tyną Wojciechowską. Zdarza się, że po prostu wylatuję 
z rodziną lub w podróż służbową. Zawsze podczas takiego 
wyjazdu niezbędny jest telefon komórkowy.

Co znajduje się w pańskim bagażu podręcznym?
Oczywiście – BlackBerry. Oprócz tego drugie BlackBerry, 
laptop i kilka kart sim. Gdziekolwiek jesteśmy, to właśnie 

ta karta sim z internetem daje wolność w różnych odcię-
tych od cywilizacji miejscach – w dżungli czy na pustyni. 
Komórka z internetem pomaga załatwić wiele spraw, zro-
bić przelew, czy z kimś porozmawiać w ważnej kwestii. 
Tak jak teraz, rozmawiamy przez Internet właśnie dzięki 
jednej z tych lokalnych kart sim. Pan jest w Polsce, ja – 
w tajskiej dżungli.

Czyli, jak rozumiem, opcja Dual-SIM się przydaje?
Jak dla mnie to przydałoby się nawet potrójne gniazdo. Na-
tomiast Dual SIM sprawdza się super. Mam starszy model 
BlackBerry i nowy KEY2, bywają w nich karty malezyjskie, 
tajskie, afrykańskie i polskie. Gdy jestem w jakimś obcym ZD
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PRZEZ CAŁY ŚWIAT BEZ  
ŻADNYCH PROBLEMÓW
JAROSŁAW NOWAK - ROZMOWA O BEZPIECZEŃSTW IE DA N YCH W PODRÓŻY 



wszystkiego, czego potrzebuję. Co do drugie-
go, mam na myśli takie sprawy jak wysłanie 
przelewu czy napisanie jakiegoś tekstu, który 
nadaje się do publikacji. W tym BlackBerry 
bardzo mi pomaga z uwagi na ergonomiczną 
klawiaturę QWERTY. Jestem do tego bardzo 
przyzwyczajony. Nie lubię ekranowej kla-
wiatury, dla mnie osobiście jest zbyt niedo-
kładna. Nie jestem też graczem – dla mnie 
telefon  ma pełnić głównie funkcje użytkowe. 
Korzystam z niego w celu przeprowadzania 
rozmów, korzystania z serwisów bankowych, 
kantora internetowego, ewentualnie funkcji 
wideorozmowy czy załatwiania spraw związa-
nych z księgowością. Tak jak mówiłem wcze-
śniej, zależy mi na tym, by można było na tele-
fonie zrobić wszystko to, co na laptopie. Żeby 
można było całą firmę prowadzić z komórki. 
Wyjątkowo przydatna jest w tym wypadku 
także funkcja Privacy Shade, która umożliwia 
wyświetlanie ograniczonego paska informa-
cji, zaciemniając resztę ekranu. Gdy jesteśmy 
na lotnisku, w poczekalni, w metrze, siedzimy 
w tłumie i czytam jakieś ważne maile, które są 
często po angielsku, w języku który zna cały 
świat – jest to wyjątkowo użyteczne dla zacho-
wania prywatności. Podobnie w przypadku 
kwestii bankowych. Pasek może być szerszy, 
węższy, może być też pełne wyciemnie-
nie, które jest przydatne przy wpisywaniu 
haseł. Jeśli chodzi o potrzeby biznesowe 
– ten telefon jest jak najbardziej dla mnie. 
Oprócz kwestii typowo użytkowych, nowy 
BlackBerry KEY2 robi świetne zdjęcia. Ma 
opcję portretu, która umożliwia rozmaza-
nie tła i uwypuklenie postaci. Całkowicie 
się nie zgadzam z krytycznymi opiniami, 
które napotkałem w internecie na temat 
tego aparatu. Często przesyłam swoje zdję-
cia z podróży do profesjonalistów, najważ-
niejszych operatorów w  polskiej branży 
i nigdy nie spotkałem się z negatywną opi-
nią. Ba, nawet więcej – częstokroć twierdzą, 
że zdjęcia zrobione moim BlackBerry są 
świetnej jakości. Skoro oni uważają, że są 
dobre to nie będę polemizował.

J E S T E M  Z   P O KO L E N I A  4 0 +,  W I Ę C 
D L A  M N I E  WA Ż N Y  J E S T  T E L E F O N 
F U N KC J O N A L N Y.  TA K I ,  W   K T Ó RY M 
D O Ś Ć  D Ł U G O  T R Z Y M A  B AT E R I A , 
J E S T  B E Z PI E C Z N Y  I   M O Ż N A  N A 
N I M  Z RO B I Ć  W S Z Y S T KO  T O,  C O 
M Ó G Ł BY M  Z RO B I Ć  N A  L A P T O PI E .

P R Z E Z  C A Ł Y  Ś W I A T . . .

kraju, używam dwóch kart, tutejszą i polską. 
Jak wiadomo, gdy prowadzi się biznes, to ta 
polska musi być zawsze włączona, przez cały 
czas trzeba być dostępnym, a karta lokalna to 
internet, lokalni kontrahenci etc.

Jakie byłyby, w Pańskiej opinii, najlepsze 
cechy telefonu służbowo-prywatnego?
Jestem z pokolenia 40+, więc dla mnie waż-
ny jest telefon funkcjonalny. Taki, w którym 
dość długo trzyma bateria, jest bezpieczny 
i można na nim zrobić wszystko to, co mógł-
bym zrobić na laptopie. Co do pierwszego 
– BlackBerry sprawdza się wyśmienicie, 
gdyż bateria trzyma dwa dni. Mam ten tele-
fon już prawie rok i niezależnie od okolicz-
ności, zawsze mam możliwość załatwienia 



Przechodząc zatem do kwestii 
bezpieczeństwa. Łączenie się z Wi-Fi 
w różnych miejscach na świecie wiąże 
się z zagrożeniem. Jak można się przed 
tym chronić i jak Panu pomaga w tym 
BlackBerry?
Nie jestem specjalistą, żeby oceniać konkret-
ne rozwiązania technologiczne. Jestem hu-
manistą, antropologiem, nie wiem co się tam 
dzieje w środku. Wiem tylko, że ma działać 
i działa. Od roku korzystam z nowego Black-
Berry i wszystko jest tip-top. Ogólnie, podczas 
łączenia się z sieciami i stronami niepewnymi 
z punktu widzenia bezpieczeństwa korzystam 
i ufam bezpieczeństwu BlackBerry. Czasami, 
gdy strony lub sieci są niewiadomego pocho-
dzenia można zaryzykować albo po prostu 
pewnych rzeczy nie robić np. przelewów czy 
wysyłania jakichś informacji w rodzaju haseł. 
To istotna zasada dotycząca bezpieczeństwa: 
nie zostawiaj danych osobowych w niespraw-
dzonych serwisach lub na stronach, jeżeli 
nie masz absolutnej pewności, że nie są 
one widoczne dla osób trzecich.

kraju. Szczególnie, że interfejs Androida jest 
jasny i przejrzysty dla większości użytkowni-
ków, a nadbudowany na nim system zabezpie-
czeń kanadyjskiego BlackBerry dodatkowo 
jeszcze uszczelnia wszystkie potencjalne 
luki. To jest właśnie wielka zaleta BlackBerry, 
którą zawsze ceniłem – dbałość o szczegóły 
i ciągłe usprawnianie. Jeśli ktoś nie potrzebu-
je telefonu do gier, jest to strzał w dziesiątkę. 

Dziękuję za rozmowę.

ENGLISH

TRAVEL ACROSS THE WORLD SAFELY. 
JAROSŁAW NOWAK – DATA SAFETY  
IN TRAVEL

Jarosław Nowak – an experienced traveller, 
anthropologist, owner of a travel agency, host 
of travel shows, and, in private, a big fan of 
BlackBerry. He has seen half the world, spent six 
months with Papuans in New Guinea, and lived 
in a monastery with Buddhist monks. His travels 
have taught him to appreciate the little things 
in life and convinced him that openness towards 
foreign cultures and new experiences makes it 
easier to communicate with other people and 
overcome the fear of otherness. He is a keen ob-
server and participant in foreign rituals. It seems 
that nothing is impossible for him. In his conver-
sation with Kuba Wejkszner, he explains why he 
uses BlackBerry in travel.

Do you travel for pleasure or on 
business?
It’s usually connected. I often fly somewhere 
as part of my business and tourist projects, 
film or show productions, like the one I host 
‘Shocking Dishes’ or the one I co-host with 
Martyna Wojciechowska. Also, I often travel 
with my family or on business. I always need 
a mobile phone on such trips.

What do you pack in your carry-on bag?
A BlackBerry, of course. And another Black-
Berry, a laptop, and a few SIM cards. Wher-
ever we are, a local SIM card with Internet 
access gives us freedom of communication 
in places cut off from civilisation – in the 
jungle or the desert. A phone with Internet 
access allows you to handle your affairs from 
any place in the world – for example, you can 
make a bank transfer or discuss an important 
matter. Just like now, we’re talking on the In-
ternet thanks to one on my local SIM cards. 
You're in Poland, and I’m in a Thai jungle.

I see you use the dual-sim slot a lot?
I'd use even a triple-sim slot. But dual-sim is 
great, too. I have an older BlackBerry model 
and a  new KEY2; I  use Malaysian, Thai, 

Skąd się wzięło u Pana zamiłowanie do 
BlackBerry?
Miałem kiedyś firmę z moimi ówczesnymi 
partnerami, to było dobre 15 lat temu i wte-
dy pierwszy raz zdecydowałem się na Black-
Berry. Wówczas wprowadzono system BBM 
(BlackBerry Messenger), który był zastrze-
żonym mobilnym komunikatorem interne-
towym i aplikacją do wideotelefonii zawartą 
w urządzeniach BlackBerry. Można było ko-
rzystać z tego właściwie w każdym miejscu na 
globie. To była rewelacja w tamtym czasie. Był 
to także jeden z głównych argumentów, który 
mnie przekonał do BlackBerry. Oczywiście, 
oprócz niezawodnej klawiatury QWERTY.  Od 
tamtego czasu jestem fanem tych telefonów. 

Co sądzi Pan o kierunku, w którym idzie 
BlackBerry?
Jest to bardzo eleganckie urządzenie i działa 
rewelacyjnie. Idzie w doskonałym kierunku. 
Producenci tworzą wyjątkowy produkt. Dzię-
ki zabezpieczeniom używanym w BlackBer-
ry można korzystać z telefonu jak w swoim 
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African, and Polish SIM cards. When I’m abroad, I use 
two cards – the local one and the Polish one. As we know, 
when you run a business, the Polish card must always be 
on; you need to be available all the time. The local card is 
for the Internet, local contractors, etc.

What would be, in your opinion, the best features of 
a private and company phone?
I’m from the 40+ generation, so my phone must be 
primarily functional. I need a strong battery, safety 
features, and all the laptop functions. As regards the 
first one – BlackBerry is a perfect choice, because its 
battery lasts two days. I’ve had this phone for almost 
a year now, and it allows me to handle all my affairs re-
gardless of the circumstances. As for the second point, 
I mean making a bank transfer or writing a text for 
publication. BlackBerry helps me here a lot thanks to 
its ergonomic QWERTY keyboard. I’m really used to it. 
I don't like the touch screen; it's too inaccurate. I’m not 
a gamer either – my phone must be practical. I use it 
for talking, online banking, online currency exchange, 
occasional videoconferences or accounting-related 
matters. As I’ve already said, I need my phone to per-
form the functions of a laptop, so that I’m able to run 
a business via phone. Another useful function is Priva-
cy Shade, which allows you to shade your screen, leav-
ing only a part of it visible and thus limiting the page 
preview. When we're at an airport, in a waiting room, 
on a subway, or in another crowded place, and I’m read-
ing important e-mails, which are often in English – the 
most common language – the app allows me to protect 
my privacy. The same with banking. The display may 
be narrow or wide; you can also turn on the full shade, 
which is useful when you're entering your password. 
The phone is also a perfect choice for business. Apart 
from the functionalities mentioned above, the new 
BlackBerry KEY2 takes great pictures. It has a portrait 
mode, where the background is blurred and the person 
is in focus. I don’t agree with critical opinions about 
that camera I’ve read on the Internet. I often send 
pictures from my travels to the most important profes-
sional operators in the Polish industry, and I’ve never 
heard any negative comments. Nay, they often say that 
pictures taken with my BlackBerry are of great quality. 
If they think they're good, I won't argue.

Speaking of safety features. Connecting to Wi-Fi in 
different parts of the world involves several risks. 
How can you protect yourself against it and how can 
BlackBerry help you?
I’m not an expert to discuss specific technological solu-
tions. I’m a specialist in the humanities, anthropologist, 
I don’t know what's going on inside the phone. I only 
know it’s supposed to work and it does. For a year, I’ve 
been using a new BlackBerry, and everything is in tip-top 
condition. In general, while connecting to networks and 
pages with uncertain security, I use and trust BlackBerry 
safety system. Sometimes, when pages or networks are 
of an unknown origin, you can take a risk or just don’t do 
some things, e.g. bank transfers or sending confidential 
information, such as passwords. It’s an important safety 
rule: never leave your personal information in unverified 

portals or pages unless you're absolutely sure they’re not 
accessible for third parties.

Why did you opt for BlackBerry in the first place?
It was about 15 years ago. I was running a company with 
partners. Then, for the first time, I bought a BlackBerry. 
It was when the BBM (BlackBerry Messenger) system 
was introduced, which was a secured mobile messen-
ger and a video telephony app for BlackBerry devices. 
It could be used almost everywhere in the world. It was 
a hit then. It was also one of the arguments for choosing 
BlackBerry. Apart from the reliable QWERTY keyboard. 
Since that time, I’ve been a big fan of the brand. 

What do you think of the direction of BlackBerry 
development?
It’s a very elegant device and it works very smoothly. 
The brand is going in the perfect direction. The produc-
ers make a unique product. Thanks to BlackBerry safe-
ty features, you can use your phone abroad like in your 
home country. Android interface is clear and transpar-
ent for most users, and the protection system added 
by the Canadian brand seals all the potential software 
gaps. This is a huge advantage of Blackberry, which 
I’ve always appreciated – attention to detail and con-
stant improvement. If someone doesn’t need a phone 
for gaming, BlackBerry is a perfect choice. 

Thank you for the meeting. 

P R Z E Z  C A Ł Y  Ś W I A T . . .
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".

 
SIENKIEWICZ 

NIE BYŁ Z
   

                                 PISU 
 BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ, „SIENKIEWICZ 
Z NAMI”, WYD. BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ, 
WARSZAWA 2019

Błyskotliwa książka, kreślona lekkim, brawurowym 
piórem, a jednocześnie ważka, pełna refleksji wartych 
zapamiętania i powtarzania. Bartłomiej Sienkiewicz – 
człowiek istotny dla obozu władzy przed 2015 roku, który, 
idę o zakład, nie powiedział jeszcze w polskiej polityce 
ostatniego słowa – opisuje fenomen literacko-społeczny 
swojego pradziadka Henryka Sienkiewicza, bez wątpienia 
najpopularniejszego polskiego pisarza wszechczasów.

Sienkiewicz-prawnuk to inteligent czystej wody 
i jeden z największych erudytów wśród współczesnych 
polskich polityków. W swojej najnowszej książce z po-
wodzeniem wyrywa pradziadka-pisarza z rąk entuzja-
stów patriotyzmu endekoidalnego, którzy niezgodnie 

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.pl
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przeżywania Polski, która nie jest zreduko-
wana do ryku tłumów, ale jest rozumnym 
projektem, wciąż niedokończonym, tworzo-
nym sercem i przezornością równocześnie 
- pisze pięknie o pradziadku-pisarzu jego 
wnuk-polityk. - Henryk Sienkiewicz szkico-
wał taką Polskę całe życie, nie wyobrażał 
jej sobie jednak konkretnie. A my ja mamy, 
konkretną właśnie, namacalną i wolną. Nie 
mamy prawa tego zepsuć.

 I  z  tą myślą Państwa zostawiam: nie 
zepsujmy Polski zarówno sobie, jak i naszym 
dzieciom oraz wnukom. 

ENGLISH

WAITERS OF COMRADE P.

Bartłomiej Sienkiewicz, ‘Sienkiewicz z nami’, 
published by Bartłomiej Sienkiewicz, 
Warsaw 2019

It is a well-written, daring, and brilliant read 
bringing up important issues; a good food for 
thought. Bartłomiej Sienkiewicz – an impor-
tant member of the government before 2015, 
and I am betting we have not heard the last of 
him – describes the literary and social phe-
nomenon of his great-grandfather, Henryk 
Sienkiewicz, undoubtedly the most popular 
Polish writer of all time.

Sienkiewicz the great-grandson is 
a highly educated person and one of the 
greatest polymaths among contemporary 
Polish politicians. In his latest book, he 
frees his great-grandfather from the hands 
of national patriotism enthusiasts, who, 
contrary to all facts – and primarily the 
intentions of the author of ‘Quo Vadis’ and 
‘The Trilogy’! – try to present him as a par-
agon of virtue and supporter of the idea of 
‘closed nationalism’. Meanwhile, Henryk 
Sienkiewicz (an atheist, keen bon vivant and 
womaniser, and eulogist of the community 
comprising Poles, Lithuanians, Russians, 
Tatars, Jews, Germans, etc.) does not fit the 

z faktami – a przede wszystkim z intencja-
mi autora „Quo vadis” i „Trylogii”! – usiłują 
go Polakom przedstawiać jako wzór cnót, 
a przede wszystkim zwolennika polskości 
zamkniętej. Tymczasem Henryk Sienkiewicz 
(człowiek niewierzący, zapamiętały bon vi-
vant i kobieciarz oraz szczery piewca wspólno-
ty tworzonej wespół przez Polaków, Litwinów, 
Rusinów, Tatarów, Żydów, Niemców itd.) ani 
trochę się do roli wzorca dla nacjonalistycz-
nych nienawistników nie nadaje.

Paradoksem jest, że ci, którzy 
Sienkiewicza mają na ustach i sztandarach, 
są albo nieufni wobec liberalnej demokra-
cji Zachodu albo wręcz jej wrodzy – pisze 
o  Henryku jego prawnuk Bartłomiej. – 
Postawa ta zmienia konserwatyzm w „na-
szość”, rodzaj zbitki pojęciowej pozwalającej 
myśleć o rozwoju swojego kraju w oderwaniu 
od reszty świata i Europy. Z punktu widzenia 
Henryka Sienkiewicza to horror. 

Nie tylko horror – dodajmy – ale i bzdu-
ra! Dość przypomnieć, że Andrzej Kmicic - 
najwspanialszy bohater typu „samiec-alfa” 
w całej polskiej literaturze - był Litwinem,  
Litwinem był także Lingin Podbipięta, a ko-
lejny heros z „Trylogii”, czyli Michał Jerzy 
Wołodyjowski, pochodził prawdopodobnie 
z rodziny rusińskiej (ukraińskiej), która prze-
szła z prawosławia na katolicyzm. Rusinem 
był także książę Jeremi Wiśniowiecki itp. itd. 
Co ich wszystkich łączyło, to wierna służba 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów – państwu, 
które przecież nie nazywało się tak przez 
przypadek. To był w czystej formie patrio-
tyzm państwowy – rzeklibyśmy dziś: piłsud-
czykowski! – całkiem odmienny i przeciw-
stawny patriotyzmowi etnicznemu propono-
wanemu przez Romana Dmowskiego, a obec-
nie - nie wiedzieć czemu – tak gorliwie re-
alizowanemu przez Prawo i Sprawiedliwość. 
Henryk Sienkiewicz takiej Polski, jaką dziś 
kleci nam Jarosław Kaczyński, nie chciał 
i z pewnością by się za nią nie opowiedział.  

- W  Sienkiewiczowskiej rodzinie jest 
miejsce dla wszystkich, którzy są zdolni do 

4 1 – 4 1S I E N K I E W I C Z  N I E  B Y Ł . . .

PA R A D OK S E M  J E S T,  Ż E  C I ,  KT ÓR Z Y 
S I E N K I EW IC Z A  M A JĄ  N A  U S TAC H 
I   S Z TA N DA R AC H ,  SĄ  A L B O  N I EU F N I  WOB E C 
L I B E R A L N E J  DE MOK R AC J I  Z AC HODU  A L B O 
W R Ę C Z  J E J  W RODZ Y Y  –  PI S Z E  O   H E N RY K U 
J E G O  PR AW N U K  BA RT Ł OM I E J.  

role of a role model for hateful nationalists.
‘It is a  paradox that those who have 

Sienkiewicz on their lips and flags are either 
mistrustful of Western liberal democracy or 
even antagonistic about it,’ says Bartłomiej 
about his greatgrandfather Henryk. ‘This 
attitude turns conservatism into “ourness” 
– a cluster of notions, which provides for 
the development of our country in isolation 
from the rest of the world and Europe. From 
the perspective of Henryk Sienkiewicz, this 
is dreadful.’

Not only dreadful but also absurd. 
Suffice to say that Andrzej Kmicic – the 
greatest ‘Alpha Male’ hero in Polish liter-
ature – was a Lithuanian. Another Lithuanian 
was Longinus Podbipięta, while Michał 
Jerzy Wołodyjowski, another hero from 
‘The Trilogy’, was probably from a Russian 
(Ukrainian) family who converted from the 
Orthodox faith to Catholicism. Prince Jeremi 
Wiśniowiecki was Russian, too, etc. What 
they all had in common was their loyal service 
to the Polish–Lithuanian Commonwealth – 
a state which was named like that for a reason. 
It was pure state patriotism – as we would say 
today, in line with Piłsudski’s thought – com-
pletely different from ethnic patriotism (and 
opposing it) proposed by Roman Dmowski 
and now – for some reason – followed by the 
Law and Justice Party. Henryk Sienkiewicz 
surely would not like the Poland created by 
Jarosław Kaczyński and would not support it.

‘In the Sienkiewicz family, there is a place 
for everyone who can live in Poland that is not 
reduced to the roar of the crowds but is a ra-
tional project, still unfinished, created with 
heart and caution,’ beautifully writes the pol-
itician about his great-grandfather. ‘Henryk 
Sienkiewicz was depicting such Poland all his 
life, but he did not imagine it specifically. And 
we have it – a specific, tangible, and independ-
ent state. We do not have the right to spoil it.’

 I am leaving you with this thought: do not 
spoil Poland to ourselves nor our children or 
grandchildren. 
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otoryzacja ma ogromną siłę przy-
ciągania. Te najszybsze egzempla-
rze na ludzki umysł działają niemal 

hipnotyzująco. Tak było, jest i może będzie, 
ponieważ w coraz większym stopniu bran-
ża ta zmierza ku ekologii. Czy to zatem kres 
osiągów i radości z jazdy? Podobno w życiu 
nie można mieć wszystkiego, ale Porsche ma 
na ten temat nieco inne zdanie. Bo może być 
rodzinnie, ekologicznie i do tego na sportowo.

To legendarna marka, która produkcją 
samochodów ze światowej czołówki pała się 
już ponad 80 lat. Auta sygnowane znaczkiem 
Porsche od samego początku dość mocno za-
znaczały na światowej arenie swoje miejsce. 
Dziś to jedna z najbardziej utytułowanych 

ANNA  
NAZAROWICZ

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka. 
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał 
za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery 
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim 
uczuciem. Dostrzeże  piękno w najbardziej 
niepozornych autach, jak również skazę w tych 
najbardziej pożądanych. Z natury plastyk. 
Instagram to pole, na którym daje upust swojej 
wyobraźni. Główną rolę zawsze gra samochód. 
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”: 
www.paniewiozapanow.pl.
 

M

marek sportowych która z każdym, kolejnym 
modelem jedynie podnosi poprzeczkę.

„Sportowa” wcale jednak nie oznacza, że 
to marka która nie jest prorodzinna. Dobrym 
tego przykładem są takie modele jak Cayenne 
oraz Macan będące prawdziwym hitem sprze-
daży. Do tego świeżym członkiem rodziny, 
którego premiera była dosłownie przed chwi-
lą, jest Porsche Cayenne Coupe. To nadal 
duże, rodzinne auto które pomieści dziecko, 
wózek i psa. Ale sylwetka ma zdecydowanie 
bardziej dynamiczny, uwodzicielski kształt. 
Wystarczy jeden rzut oka aby zrozumieć, że 
zwolennicy sportowego ducha pozostaną 
wobec niej całkowicie bezbronni. Wisienką 
na torcie jest Lava Orange -  popisowy kolor 
lakieru. Z  pełną swobodą można się zatem 
pokusić o stwierdzenie, że trudno na rynku o  
drugiego, tak wyjątkowego SUV-a.

Mimo sportowych osiągów i bajecznych 
przyspieszeń, marce Porsche jednak leży 
na sercu dobro naszej planety a najlepszym 
tego dowodem jest już znane, hybrydowe roz-
wiązanie. Modele Cayenne oraz Panamera 
E-Hybrid to umiejętne połączenie tego, co 
w Porsche najlepsze. A zatem koni mecha-
nicznych wcale tu nie brakuje, za to apetyt 
na paliwo jest mocno ograniczony. Plany 
niemieckiego producenta są jednak znacznie 
bardziej ambitne. Ich owocem będzie Porsche 
Taycan. Samochód światło dziennie ujrzy we 
wrześniu na targach we Franfurcie. Polska 
premiera planowana jest w styczniu 2020 
roku. Będzie to pierwsze, w pełni elektrycz-
ne Porsche. Dobra wiadomość dla pasjona-
tów marki jest taka, że nadal zachowa swoje 
sportowe, legendarne DNA. Inżynierowie 
Porsche udowadniali już nie raz i nie dwa, że 
przy tworzeniu swoich samochodów potrafią 
zdziałać prawdziwe cuda. Efekt? Samochód 
wygeneruje 600 KM, do pierwszej setki roz-

O WIELE WIĘCEJ NIŻ

10 000 GODZIN
SZWEDZKI PSYCHOLOG, K . ANDERS ERICSSON, WYKAZAŁ , ŻE WYSTARCZY 
10 000 GODZIN, ABY DANĄ CZYNNOŚĆ OPANOWAĆ DO PERFEKCJI . DO 
WYCIĄGNIĘCIA TEGO TYPU WNIOSKÓW POSŁUŻYŁA ANALIZA SUKCESÓW 
WIRTUOZÓW SKRZYPIEC . CZY JEDNAK W PRZECIĄGU PONAD 416 DNI MOŻNA 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI BUDOWANIE SAMOCHODÓW? MOŻLIWE. ALE 
Z PEWNOŚCIĄ NIE TAKICH, JAK TE DOSTĘPNE W PORSCHE CENTRUM SOPOT.

O  W I E L E  W I Ę C E J . . .



pędzi się w 3,5 sekundy a zasięg wyniesie do 
500 kilometrów. Będzie w pełni ekologiczny, 
co wcale nie oznacza, że najwolniejszy. Jego 
prędkość maksymalna zostanie ograniczona 
do 250 m/h. A to, jak na w 100% elektryczny 
samochód, imponujące wyniki. Takie rzeczy 
tylko w świecie Porsche.

Obok sprzedaży nowych egzemplarzy, swo-
jego wymarzonego Porsche można również 
szukać w programie Porsche Aproved, jaki ofe-
ruje Porsche Centrum Sopot. Od największych 
klasyków Porsche aż do tych najnowszych 
modeli które trafiły tu po tym, jak ich właści-
ciel podjął decyzję o zakupie innego. Każdy, 
bez wyjątku, przechodzi wnikliwą weryfika-
cję swojego stanu technicznego aby obowiąz-
kowo spełnić całą listę wymogów stawianych 
przez Porsche Centrum Sopot. To dzięki 
temu jego kolejny właściciel będzie mógł czer-
pać tą legendarną radość z jazdy, która od lat 
zjednuje sobie wielbicieli w przeróżnych szero-
kościach geograficznych. A do takich efektów, 
oraz wyników trzeba o wiele więcej, niż wspo-
mniane na początku 10 000 godzin. I Porsche 
swoją pracę domową zdecydowanie odrobiło.  
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MUCH MORE THAN 10 000 HOURS

K. Anders Ericsson, a Swedish psychologist, has 
demonstrated that it takes 10 000 hours to master 
a skill. He has based his conclusion on the example 
of successful virtuosos. But is it possible to master 
car construction in about 416 days? Perhaps. But 
not like Porsche Centre Sopot.

There is something alluring about cars. The 
fastest ones are almost hypnotising. As it 

was, is now, and perhaps will be, because the 
industry is becoming increasingly eco-con-
scious. Does it mean the end of performance 
and exhilarating driving experience? Well, 
supposedly you can’t have it all, but Porsche 
begs to differ. It proves that a car can be 
family-friendly, eco-conscious, and have 
a sports character at the same time.

The legendary brand has been produc-
ing top best cars in the world for over 80 
years. Since the very beginning, Porsche 
has established its dominant position in the 
global market. Nowadays, it is one of the most 
prestigious sports car brands, raising the bar 
with its every new model.

Still, its sports character does not preclude 
family-friendly features, a good example of 
which are best-selling models like Porsche 
Cayenne or Macan. A new family member, 
which has just had its premiere, is Porsche 
Cayenne Coupe. It is still a large family vehicle, 
which will accommodate a child, a pram, and 
a dog. But it has a much more dynamic and se-
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ductive look. One look is enough to know that 
the lovers of sports cars will be helpless against 
its charms. The pièce de résistance is its paint 
colour, Lava Orange. One may venture to say 
there is no other such SUV on the market.

Despite the sports performance and 
incredible acceleration of its vehicles, 
Porsche cares about our planet and offers 
a hybrid solution to prove that. Cayenne 
and Panamera E-Hybrid are a perfect blend 
of best Porsche features. The vehicles boast 
great horsepower and low fuel consumption. 
But the German manufacturer aims even 
higher and gives us Porsche Taycan. The ve-
hicle will be officially presented at the IAA 
in Frankfurt in September. Its premiere 
in Poland is planned for January 2020. It will 
be the first fully electric Porsche. The good 
news for the brand buffs is that it will keep 
its legendary sports character. Porsche engi-
neers have proven many times that they can 
work miracles in the field of car construc-
tion. The effect? A vehicle generating 600 hp 
output, exceeding the first hundred within 
3.5 seconds, which can cover up to 500 kilo-
metres. It will be completely eco-friendly, 
which does not mean slow. Its maximum 
speed will be limited to 250 km/h, which 
is still impressive for a 100% electric car. It 
can only happen in the world of Porsche.

Apart from new vehicles, you may now 
find your dream Porsche in the Porsche 
Approved programme offered by Porsche 
Centre Sopot. The vehicle selection ranges 
from Porsche classics to the latest models 
which got there after their owner decided 
on a different car. Each of the vehicles un-
dergoes a technical check carried out with 
utmost scrutiny to ensure it meets all the 
requirements of Porsche Centre Sopot. Thus, 
its future owner will be able to enjoy the driv-
ing experience which wins the hearts of car 
buffs all over the world. Such effects and re-
sults require much more than 10 000 hours 
mentioned above. And Porsche has definite-
ly done its homework. 
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Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

olska piłka jest więźniem samej siebie. Zamknięta 
w żelbetonowych budynkach, ma marne szanse na 
ucieczkę do wielkiego i wolnego, piłkarskiego świa-

ta. Jedyna szansa na styczność z nim to krótkie przechadz-
ki po spacerniaku eliminacji Ligi Mistrzów lub Ligi Europy. 
I z każdym rokiem są to spacery coraz krótsze, jedynie lipco-
we, pełne zażenowania. Polska piłka idzie wtedy przy ścianie 
schłostana wspomnieniami z poprzednich lat i z obawami, 
że stanie się to samo. I te wspomnienia są jak dyby, w któ-
re po powrocie ze spacerniaka znów jest zakuwana. Dyby 
oszukańcze, bo działające jak promile albo co najmniej 
różowe okulary. 

Dosyć jednak tych metafor. Polska piłka zadziwiająco 
regularnie psuje wakacyjny nastrój tym, którym jeszcze na 
czymkolwiek zależy i którzy chcieliby choć ociupiny radości 
(gwoli wyjaśnienia – znów polskie kluby odpadają z euro-
pejskich pucharów na dość wczesnym etapie). Niezależnie 
od tego czy powodem jest zwykły pech, brak umiejętności, 
ambicji, czy też solidnego przygotowania, niesmak ostatecz-
nie jest taki sam. I nawet jeśli wydaje nam się, że gra była 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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ciut lepsza niż przed rokiem, to jednak rozczarowanie ma te 
same kolory. I nie są to kolory tęczy (kibole by się oburzyli).  

Rośnie nam niestety odporność na te lipcowe doły. 
Przyjmowanie razów weszło nam w krew i trudno powie-
dzieć kiedy się od tego odzwyczaimy, bo w przypadku 
euforii w kolejnym roku, zachodzić będzie obawa, że jest 
ona jednorazowa. 

Kiedyż, o kiedyż skończy się ta zaraza tocząca polski 
futbol? Kiedyż, o kiedyż „polska piłka” zabrzmi dumnie? 
Kiedyż, o kiedyż lgnąć do nas będą przynajmniej średni eu-
ropejscy piłkarze? Kiedyż, o kiedyż mistrz Polski sprzeda, 
jeśli w ogóle, swojego najlepszego gracza na wyższy poziom 
niż druga liga angielska i to za kwotę wyższą niż przysłowio-
we grosze?

No i kiedyż, o kiedyż polska piłka zasłuży na uży-
wanie w jej kontekście pięknego, staropolskiego „kie-
dyż, o kiedyż”.   

ENGLISH

JULY FOOTBALL ‘DOWNS’

Polish football is terribly thankless. After all, how much can we beg 
it to reach the next level, stop looking through the window in terror, 
and leave the small-town pitch and conquer the world? How much 
hope and faith of supporters does it need, how many modern foot-
ball facilities, and how many supporters in the stands? And, finally, 
how much money? How much does it need to give back a bit?

Polish football is its own prison. Trapped in reinforced con-
crete buildings, it has little chance to make it to the big and 
free football world. The only opportunity to get a taste of it 
is a short stroll around the yard of the Champions League 
or the Europa League eliminations. Every year, these July 
strolls get shorter and more embarrassing. Polish football 
moves along the wall, beaten with memories of the previous 
years and worried the story will repeat itself. Those memo-
ries are like stocks it is put in again after it returns from the 
stroll. Deceitful stocks, because they work like booze or at 
least rose-coloured spectacles.

But enough of metaphors. Polish football is surpris-
ingly disappointing for all those who still care and who 
dream of, at least, a speck of happiness (for the record 
– Polish clubs are eliminated in the heats at European 
cups). Whether it is bad luck, lack of skill, ambition, or 
good preparation, it leaves the bad taste in our mouth. 
Even if we think the performance of our team was a little 
better than in the previous year, our disappointment has 
the same colours. And it is not the rainbow (Polish hooli-
gans would be outraged at it).

Unfortunately, we are getting more and more resilient to 
those July downs. We got so used to being defeated that it is 
hard to tell when we get out of the habit, because every eu-
phoria may now seem a one-time shot.

When, oh when will it end, this disease eating Polish foot-
ball away? When, oh when will ‘Polish football’ have a nice 
ring to it? When, oh when at least average European play-
ers will want to play in Poland? When, oh when, if ever, the 
Polish champion will sell their best player to a better club 
than the English league two and for more than pennies?

And when, oh when Polish football will deserve to be 
used in the context of the beautiful old phrase ‘when, 
oh when.’   

POLSKA PIŁKA JEST SZALENIE NIEWDZIĘCZNA. ILEŻ MOŻNA JĄ 
BŁAGAĆ, BY WZNIOSŁA SIĘ NA WYŻYNY, BY WRESZCIE PRZESTAŁA 
JEDYNIE WYGLĄDAĆ TRWOŻLIWIE PRZEZ LEDWO UCHYLONE OKNO 
I ZACZĘŁA WYCHODZIĆ Z ZAŚCIANKOWEGO DOMU NA ŚWIAT? ILEŻ 
TRZEBA WLAĆ JEJ NADZIEI I WIARY KIBICÓW, ILE WYBUDOWAĆ 
NOWOCZESNYCH OBIEKTÓW I JAK BARDZO PODNIEŚĆ FREKWENCJĘ NA 
NICH? I WRESZCIE, JAK BARDZO TRZEBA WYPEŁNIĆ JEJ KIESZENIE? ILEŻ 
TEGO TRZEBA ZROBIĆ, BY ODWDZIĘCZYŁA SIĘ CHOĆ W POŁOWIE?  
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    OŚMIORNICZKA
       NA DWA R AZY
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inęły wakacje, a wraz z nimi wraca-
my do wspólnego gotowania z Mar-
cinem Faliszkiem. Dziś w magazy-

nie pojawi się przepis na ośmiornicę. Jeszcze 
parę lat temu była ona bardzo egzotyczną 
potrawą na naszych stołach, dziś robi się co-
raz bardziej popularna i zyskuje fanów nie 
tylko wśród poszukujących nowych smaków 
w restauracjach, ale również domowych 
kucharzy, którzy coraz częściej przygoto-
wują ją w domowym zaciszu. Przed nami 
dwa zupełnie różne przepisy. Choć sam spo-
sób przyrządzenia ośmiornicy jest taki sam, 
składniki użyte do ich podania wydobędą 
zupełnie inne smaki. Marcin Faliszek przy-
gotuje nam ośmiornicę z emulsją z chleba, 
ze świeżą rzodkiewką, ziarnem słonecznika, 
oliwkami, emulsją z papai oraz kompresowa-
nym ogórkiem. Ja natomiast pokażę dosyć 
prosty przepis na ośmiornicę z ziemniakami, 
cukinią, marchwią, czosnkiem oraz limoną. 

Udajemy się więc do kuchni Piwnej 47 
Food & Wine i zacznijmy przygotowanie po-
traw. Ośmiornicę oczyszczamy i obijamy. 
Jeżeli ośmiornica jest mrożona, obijanie 
jej możemy pominąć, gdyż samo mięso 
wystarczająco zmięknie podczas tego pro-
cesu. Całą ośmiornicę wrzucamy do garnka 
z gotującymi się warzywami – marchwią, 
selerem, porem i pietruszką. Dusimy w wa-
rzywach do miękkości, studzimy i w miarę 
potrzeb porcjujemy. Całość podsmażymy 
po przygotowaniu reszty dodatków na oliwie 
z masłem, czosnkiem i chilli. Słonecznik go-
tujemy w delikatnym bulionie warzywnym, 
redukując i gotując do miękkości. Doprawia-
my solą, pieprzem i miodem. Chleb namacza-
my w wodzie i śmietanie, podgrzewamy do 
50-60 stopni, doprawiając masłem, solą i pie-
przem oraz dodając gumę ksantanową. Pla-
sterki ogórka pakujemy próżniowo z miodem 
solą i wermutem. Papaje oczyszczamy, kro-

ALEKSANDER 
DOMAŃSKI
 
Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej 
kuchni i pakując do słoików wszystko, co nadaje się 
do jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza życiowa 
mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć, trzeba dobrze 
zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie na odwrót.
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imy w kostkę i blendujemy na gładkie puree. 
Wszystkie składniki łączymy razem na tale-
rzu, dekorując dodatkowo rzodkiewką oraz 
oliwami. Mimo niesamowicie egzotycznego 
połączenia smaków, całość stanowi idealną 
kombinację, a po sam smak dania na pewno 
nie raz jeszcze wrócicie. 

Drugie danie inspirowane jest kla-
syczną kuchnią portugalską, gdzie jedną 
z najpopularniejszych potraw jest właśnie 
ośmiornica z  młodymi ziemniaczkami 
i czosnkiem. Całość zaczynamy od ugo-
towania ziemniaków z  koperkiem oraz 
marchwi. Cukinie kroimy w cienkie paski 
i skrapiamy sokiem z cytryny. Ważne jest, 
aby same paski z cukinii były wystarczają-
co cienkie, żeby można było ją zjeść suro-
wą. Cytrynę w raz z limonką przesmażamy 
na suchej patelni z obydwu stron. Resztę 
składników wraz z czosnkiem i podsmaża-
ną ośmiornicą łączymy na patelni, dodając 
dodatkowo dwie łyżki masła. Po przeczyta-
niu samego przepisu można stwierdzić, że 
jest wręcz za prosty, lecz w prostym połą-
czeniu zwykłych składników tkwi sekret 
smaku tego dania. 
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PIWNA 47 FOOD & WINE
ul. Piwna 47, Gdańsk
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Po więcej inspiracji tradycyjnie zapra-
szam do restauracji Piwna 47 Food & Wine. 
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OCTOPUS FOR TWICE

Summer is almost over, and we are com-
ing back to cooking with Marcin Faliszek. 
Today, let me present you a recipe for oc-
topus. Only a few years ago, the octopus 
was regarded as an exotic dish; today, it 
is becoming more and more popular and 
winning fans not only among foodies 
looking for new flavours in restaurants, 
but also amateur cooks preparing it at 
home. Have a look at two completely dif-
ferent recipes. Although the preparation 
method is the same, ingredients used in 
the recipes bring out completely differ-
ent flavours. Marcin Faliszek will pre-
pare octopus with bread emulsion, fresh 
radish, sunflower seeds, olives, papaya 
emulsion, and compressed cucumber. 
I will show you quite a simple recipe for 
octopus with potatoes, courgette, car-
rots, garlic, and lime.

Let’s head to the kitchen of Piwna 
47 and get cooking. Wash and clean the 
octopus and beat it. If your octopus if 
frozen, you can skip the beating because 

celery, leek, and parsley. Braise the veg-
etables until soft, chill and portion them. 
Prepare the other ingredients and fry it 
all in olive with butter, garlic, and chil-
li. Cook sunflower seeds in vegetable 
broth, reduce and cook until soft. Sea-
son with salt, pepper, and honey. Soak 
bread in water and cream, heat up to 50–
60 degrees, add butter, salt, pepper, and 
xanthan gum. Vacuum-pack cucumber 
slices with honey, salt, and vermouth. 
Clean papaya, cut it into cubes and blend 
until smooth. Plate all the ingredients 
and decorate the dish with radish and ol-
ives. Despite an extremely exotic blend 
of flavours, the whole dish is a  perfect 
combination, and you will surely come 
back to it many a time. 

The other dish is inspired by tradition-
al Portuguese cuisine, where octopus with 
baby potatoes and garlic is one of the most 
popular dishes. Cook potatoes with dill 
and carrot. Slice the courgette and sprin-
kle it with lemon juice. The courgette slic-
es must be thin enough to eat them raw. 
Dry fry lemon with lime on both sides in 
a  frying pan. Mix the other ingredients 
with garlic and fried octopus in the frying 
pan and add two spoons of butter. When 
you read the recipe, you might think it is 
too simple, but in the case of this dish, 
simplicity is the key. 

You will find more culinary inspirations in 
Piwna 47  Food & Wine Restaurant. ZD
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the meat will get tender enough in the 
process. Put the octopus in whole in 
a  pot with boiling vegetables – carrot, 
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“MODA TO DRUGI CO DO WIELKOŚCI SEKTOR PRZEMYSŁU, KTÓRY PRZYCZYNIA 
SIĘ DO ZANIECZYSZCZENIA NASZEJ PLANETY. WYPRZEDZA JĄ TYLKO 
PRZEMYSŁ PALIWOWY, A TO ZDECYDOWANIE NIECHLUBNE MIEJSCE W TYM 
RANKINGU. CZY JEST SZANSA NA TO, ABY TE LICZBY ULEGŁY ZMIANIE? 

GREENWASHING

W MODZIE, 
CZYLI EKOLOGICZNE MYDLENIE OCZU
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przeciągu ostatnich lat coraz gło-
śniej wybrzmiewa zmiana, jaka 
zachodzi w sektorze modowym. 

Tendencja do bycia bardziej eko ma wiele wy-
miarów i odbywa się na różnorodnych szcze-
blach modowej drabiny. Dotyka zarówno 
największe koncerny, jak i lokalne marki. Co 
ciekawe, zjawisko odpowiedzialności mody to 
pewnego rodzaju ruch oddolny, który wyszedł 
z inicjatywy konsumentów i odbiorców szero-
ko rozumianej mody. Nie istnieją oficjalne za-
kazy i przepisy prawne regulujące stosowanie 
konkretnych materiałów z recyklingu, ekolo-
gicznego pozbycia się odpadów z produkcji, 
czy nieużywania toksycznych chemikaliów 
do farbowania ubrań. To, co robią małe i duże 
marki modowe wynika albo z własnych moc-
nych przekonań, albo z presji społeczeństwa, 
które coraz częściej przejawia proekologicz-
ne schematy wyborów. Czy więc zauważalny 
trend na modę odpowiedzialną jest realną 
zmianą w skali globalnej, czy jedynie kolej-
nym głośnym hasłem, pod którym przedsię-
biorcy chowają nieetyczne praktyki zagraża-
jące pracownikom i środowisku? 

Jednym z ostatnich głośnych przykładów 
ekologicznej przemiany jest największy kon-
cern odzieżowy, na którego czele stoi Zara. 
Hiszpańska sieciówka należąca do koncernu 
Inditex ogłosiła, że do 2025 roku zamierza 
zrobić zwrot o 180 stopni i stać się przykła-
dem dla innych. Zara obiecuje, że w sześć lat 
zdoła zmienić swoją produkcję tak, że będzie 
używać wyłącznie materiałów z recyklingu. 
Dodatkowo, wymyśli sposób na ekologiczne 
pozbywanie się odpadów z produkcji, która 
obecnie przoduje na światowym runku fast 
fashion. Czy to możliwe, aby lider globalne-
go przemysłu odzieżowego postanowił zmie-
nić swój system produkcji na o wiele droższe, 
bardziej ekologiczne rozwiązania? Trudno za-
ufać Zarze, wiedząc, że swojego sukcesu doro-
biła się poprzez naginanie praw pracowników 

W w Azji oraz poprzez używanie materiałów, 
które w dużym stopniu przyczyniły się do 
dzisiejszej pozycji rynku modowego w anty-
ekologicznym rankingu. Część rozwiązań za-
pewne zostanie wprowadzona i nagłośniona, 
część — znacznie większa część — zapewne 
pozostanie bez zmian. 

Podobnie jest w przypadku innego kon-
cernu, H&M, który z jednej strony chlubi się 
swoją proekologiczną linią Conscious, z dru-
giej zaś przyłącza się do grona firm, które ofe-
rują głodowe stawki pracownikom w Etiopii. 
Etiopia staje się nowym Bangladeszem, co 
oznacza, że moda nadal nie poradziła so-
bie z kwestią łamania praw pracowników. 
Wbrew głośnym inicjatywom jak Fashion 
Revolution, sytuacja właściwie ulega wi-
docznemu pogorszeniu. Może i nikt nie szyje 
w budynku grożącym rychłym zawaleniem, 
jak to miało miejsce przed tragedią w Rana 
Plaza, ale miesięczne wynagrodzenie pra-
cowników odzieżowych poszybowało mocno 
w dół. Podczas gdy w Bangladeszu pracowni-
cy otrzymują około 95 dolarów miesięcznie, 
w Etiopii ich pensja wynosi 23-26 dolarów 
na miesiąc. To trzy razy mniej niż w Azji, co 
oznacza, że wszelkie deklaracje i głośne kam-
panie reklamoWe mijają się z rzeczywistością 
sektora produkcji. 

Jednym z największych zagrożeń trendu 
na modę odpowiedzialną jest więc tak zwany 
„greenwashing”. Co to oznacza? Nic innego 
jak to, że marki — większe i lokalne — mydlą 
oczy swoim klientom, przekonując ich o tym, 
że produkt, który otrzymują, jest w pełni eko-
logiczny. Zjawisko ma szeroką skalę i w zasa-
dzie jest bardzo trudne do zweryfikowania. 
Podczas gdy duże koncerny są na celowni-
ku dziennikarzy i aktywistów, małe marki 
mają duże pole do chowania się za zielonymi 
etykietami. Wychwycenie tak zwanego łań-
cucha dostaw, zweryfikowanie pochodzenia 
używanych materiałów i sprawdzenie jaki ślad ZD
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węglowy pozostawia produkcja danej lo-
kalnej marki, w  zasadzie rzadko kiedy ma 
miejsce. Kiedy dochodzi do tego naiwność 
klientów, również tych z  ekologiczną mi-
sją naprawy sektora odzieżowego, małe 
marki mogą używać greenwashingu do woli. 
Wystarczy podać informację o  produkcji, 
która niekoniecznie jest do końca rzetel-
na, dodać do tego hasła o modzie odpowie-
dzialnej, prawach pracowników i  transpa-
rentności produkcji i sprawa jest załatwiona. 
Kolejna „ekologiczna” marka odrywa kupo-
ny, za wybiórcze podejście do odpowiedzial-
nej produkcji. 

Czy to oznacza, że sektor modowy stoi 
w miejscu? A może wręcz robi krok wstecz 
w ekologicznej rewolucji? Niekoniecznie. 
Zdecydowanie widać też dobre przykłady 
zmiany na lepsze. Kolejne koncerny odzie-
żowe i  domy mody rezygnują z  produkcji 

naturalnych futer. Skoro Chanel mogło 
z  nich zrezygnować, wydaje się, że może 
to zrobić każda inna luksusowa marka. 
Niestety, testowanie kosmetyków na zwie-
rzętach nadal obowiązuje na ogromną ska-
lę, jednak i  tutaj widać poprawę. Według 
oficjalnych informacji, Chiny są coraz 
bliżej wprowadzenia całkowitego zakazu 
testowania na zwierzętach. Za gigantami 
podążają zazwyczaj mniejsze instytucje, jest 
to więc zdecydowanie krok w  stronę lepszej 
przyszłości. 

Z pewnością zauważalna jest też tendencja 
do minmalizowania zużycia plastiku, zwłasz-
cza w formie opakowań przy zakupach onli-
ne. Marki odzieżowe muszą liczyć się z tym, 
że o ile większość klientów nie sprawdzi rze-
telności ich „stuprocentowej ekologicznej 
produkcji”, to z pewnością zwróci uwagę na 
to, jak pakowany jest dany produkt. Nadmiar 
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plastiku w opakowaniach jest więc prostą 
drogą do niechlubnej reklamy na portalach 
społecznościowych. Czy jednak zdjęcia kon-
sumentów wystarczą, aby moda w końcu 
wzięła realną odpowiedzialność za to, co od-
daje do środowiska? Problem nie jest prosty 
do rozwiązania, bo sektor ten złożony jest 
z setek tysięcy mniejszych podmiotów i brak 
w nim jakiejkolwiek formy kontroli. Pozostaje 
jednak wierzyć, że to edukacja i odpowie-
dzialność konsumentów sama stanie się sku-
tecznym narzędziem w walce o ekologiczną 
przyszłość sektora odzieżowego. 

ENGLISH

GREENWASHING IN FASHION,  
OR AN ECOLOGICAL WHITEWASH

Fashion is the second largest industry (right after 
the fuel industry) responsible for the pollution of our 
planet. Is there any hope for change? 

In recent years, the fashion industry has been 
undergoing a profound change. The eco-trend 
has a lot of dimensions and can be observed 
on different levels of the fashion ladder, affect-
ing both large companies and local brands. 
What is interesting, eco-conscious fashion is 
a grassroots movement started by consumers 
and recipients of broadly-understood fashion. 
There is currently no official legislation when 
it comes to using certain recycled fabrics, eco-
logical disposal of waste from production, or 
not using toxic chemicals for dyeing clothes. 
The actions of small and large fashion brands 
result from their own beliefs or social pressure 
on ecological choices. Is then the trend towards 
sustainable fashion real change on a glob-
al scale or another catchy phrase which is 
only a cover for unethical practices threaten-
ing the workforce and the environment? 

One of the recent oft-quoted examples 
of ecological transformation is the largest 
clothing company, whose flagship store is 
Zara. The Spanish fashion group Inditex 



has announced that by 2025, it will do a 180 
turn and lead by example. Zara promises to 
change its production process so that in six 
years’ time, it will use only recycled fabrics. 
What it more, the company will come up with 
an idea for ecological disposal of waswte from 
production, which currently dominates the 
fast fashion market. Is it possible that the lead-
er of the global fashion industry has decided 
to change its production system and imple-
ment much more expensive but eco-friend-
lier solutions? It is hard to trust Zara given the 
fact that the secret of its success is violating 
the rights of workers in Asia and using fabrics 
which have largely contributed to the current 
position of the fashion industry in the an-
ti-ecological ranking. Certain solutions will 
probably be introduced and publicised, while 
the others – the lion’s share – will probably re-
main unchanged. 

It is the same in the case of H&M, which, 
on the one hand, takes pride in its eco line 
Conscious, while on the other hand, is one of 
companies offering rock-bottom salaries 
for workers in Ethiopia. Ethiopia is becom-
ing a new Bangladesh, which means the 
fashion industry has not solved the prob-
lem of the violation of workers’ rights at 
all. Despite visible initiatives, such as the 
Fashion Revolution, the situation is actually 
getting worse. Maybe people no longer work 
in buildings in danger of collapsing, as hap-
pened before the tragedy in Rana Plaza, but 

monthly salaries of garment workers have 
been considerably ratcheted down. While 
workers in Bangladesh receive about USD 95 
a month, an average monthly salary of a gar-
ment worker in Ethiopia is about USD 23–26. 
This is three times less than in Asia, which 
means that all declarations and huge ad-
vertising campaigns of the production sec-
tor have little to do with reality. 

Therefore, one of the major threats of the 
eco-conscious trend is the so-called gre-
enwashing. In general, it means that large 
and local brands pull the wool over the eyes of 
their customers, trying to convince them that 
their products are eco-friendly. It is a large-
scale phenomenon, which is very hard to 
identify. While actions of large companies 
are closely observed by journalists and ac-
tivists, small brands can easily hide behind 
green labels. Identifying the so-called sup-
ply chain, verifying the origin of fabrics, 
and determining the carbon footprint of 
a given local brand is practically impossi-
ble. Plus, if you add the gullibility of cus-
tomers, including those with eco-friendly 
lifestyle, small brands may use greenwash-
ing as much as they want. Suffice to provide 
information on production, which can be 
inaccurate, add some catchy phrases about 
sustainable fashion, workers’ rights, and the 
transparency of production, and that is it. 
Another ‘eco-conscious’ brand cashes in on its 
selective approach to sustainable production. 

Does it mean that the fashion industry 
is stuck? Or perhaps is even regressing in eco-
logical revolution? Not necessarily. Change for 
the batter can be observed, too. Clothing 
companies and fashion houses are phasing 
out natural fur production. If Chanel could do 
it, it seems that any other luxury brand may 
follow its example. Unfortunately, testing cos-
metics on animals is still a globalscale problem 
although some signs of improvement can be 
observed. According to official information, 
China is going to introduce a complete ban 
on testing products on animals. Giants are 
often followed by small companies, so this 
is definitely a step towards a better future. 

Another current trend is towards minimis-
ing the use of plastic, especially in the form of 
packaging in online shopping. Clothing brands 
have to take into account that while most cus-
tomers will not verify the fairness of their ‘one 
hundred per cent eco-friendly production’, they 
will surely notice how their product is packed. 
Excess of plastic packaging is a straight path 
to a bad reputation in social media. But will 
photos taken by customers be enough for the 
fashion industry to take responsibility for their 
environmental impact? The problem is not 
easy to solve, because the industry comprises 
hundreds of thousands of small operators and it 
lacks top-down control. We can only hope that 
education and consciousness of consumers will 
be an effective tool in building the eco-friendly 
future of the fashion industry. 

G R E E N W A S H I N G  W  M O D Z I E . . .
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TOMASZ 
ORGANEK
 
Muzyk, wokalista, autor tekstów, 
kompozytor i powieściopisarz. 
Lider zespołu Organek, z którym
nagrał dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

iedziela, późny wieczór, pociąg relacji Kraków – 
Warszawa. Trasa mocno oblegana. Jedni uciekają 
z Krakowa, drudzy do Warszawy muszą. Pociąg 

nowoczesny, europejski, oczywiście bez przedziałów, 
ale w środku duszno i już na stacji spóźniony. Tłok, gwar 
w różnych językach, siedzimy. Obok mnie, po drugiej 
stronie, młoda matka z dzieckiem tak małym, że już ucie-
ka, ale jeszcze nie rozumie dlaczego. Ma czas. Jedziemy. 
Internet się rwie, rozmowy kleją, czyta się, słucha muzyki, 
gapi w okno, śpi – prawie trzy godziny zawieszenia mię-
dzy miastami dają odpoczynek od tego, co za nami, a co 
ciągle przed. 

Naraz ryk. Dzieciak płacze, wyrywa się, matka w pą-
sach próbuje je uciszać ale mały swoje. Minuta, kwadrans, 
pół godziny. Pół wagonu wzdycha, wywraca oczami, wierci 
się w fotelach pierwszej klasy. Na dziecku to nie robi wraże-
nia. Barczysty, pewny siebie blondyn wchodzi do wagonu 
przez ciche, rozsuwane drzwi. Dobry wieczór państwu, bile-
ty do kontroli. Ludzie klepią się po kieszeniach, niemra-
wo rozglądają, ale jest pośród nich taki, który się nie roz-
gląda i nie klepie. Cały napięty, jakby wieczność czekał 
na tego konduktora. 

– Pan powie tej pani, żeby uciszyła dziecko. Nie po to ku-
piłem bilet w pierwszej klasie, żeby tego słuchać. 
Konduktor, nie odrywając wzroku od swojej roboty, odpo-
wiada niespiesznie: 

– Niech sam pan powie. Siedzi pan dwa rzędy dalej. Jest 
pan dorosły. 

Napięty błyska nienawistnie okiem, po czym milknie. 
I nie dzieje się nic. Konduktor wychodzi, dziecko usypia, ka-
rawana jedzie dalej. 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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Niby nic, ale jak przyniosłem tę historię do domu, to coś 
zrozumiałem. My naprawdę nie umiemy ze sobą rozmawiać. 
Nieważne czy to strach, czy uprzedzenia, nie rozwiązujemy 
swoich problemów sami, tylko się osaczamy i jeszcze bar-
dziej pęczniejemy ze złości. Zaraz szukamy jakiejś instancji 
zamiast tak po prostu, po ludzku porozmawiać, spróbować 
siebie zrozumieć. Może wtedy chętniej jeździlibyśmy nie 
tylko z Krakowa do Warszawy, ale też i do…Białegostoku.    

ENGLISH

NIGHT TALKS 

Sunday, late evening, a train from Cracow to Warsaw. 
A crowded route. Some people are running away from 
Cracow, others have to go to Warsaw. A modern European 
train without compartments, of course, but stuffy and de-
layed from the start. A crowd, the hubbub of voices speaking 
different languages, we are sitting. Next to me, on the oth-
er side of the carriage, there is a young woman with a little 
baby, who is already trying to break free but does not know 
why yet. He has time. We are moving. The Internet keeps 
dropping, conversations are smooth, people are reading, 
listening to music, staring at the window, sleeping – almost 
three hours in a state of limbo between the cities allow us 
to take a break from what is behind us and what lies ahead. 

Suddenly, a howl. The baby is crying, struggling to get 
away, the mother blushed crimson and she is trying to 
calm him down, without success. A minute, a quarter, half 
an hour. Half of the people are sighing, rolling their eyes, 
fidgeting in their first-class seats. The baby does not care. 
A broadshouldered, confident, fair-haired man enters the 
carriage through a silent sliding door. Good evening, Ladies 
and Gentlemen, tickets, please. The passengers are patting 
their pockets, looking around sluggishly, but one man is not 
looking around or patting. He is so tense as if he had been 
waiting endlessly for the conductor. 

‘Tell that woman to calm down the baby, please. I didn’t 
buy a first-class ticket to listen to it all the way.’ 

The conductor does not look at him and says calmly, 
‘Tell her yourself, Sir. You're sitting two rows away. 

You're an adult.’ 
The tense guy gives him a hateful look and falls silent. 

And nothing happens. The conductor leaves, the baby falls 
asleep, the caravan is moving on. 

It is not a big deal, but when I brought that story home, I re-
alised something. We really find it hard to talk to each other. 
Whether it is for fear or prejudice, we do not solve our problems 
but shut ourselves out and let our anger swell. We start to look 
for some higher instance instead of simply trying to talk and 
understand each other. Maybe then we would be more eager to 
go not only from Cracow to Warsaw but also to… Białystok.    

GADU-GADU NOCĄ 
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R O M A N T I C  S T O R I E S

ZDJĘCIA  /  PHOTOS:  
Wojtek Jachyra 

RETUSZ / RETOUCH
Viola Trojan  
i Kamil Słupiecki

STYLIZACJ  / FASHION STYLIST
Wioletta Kuprowska

MAKE UP I FRYZURA / MAKE 
UP AND HAIRSTYLE

Dorota Piełudź

MODELKA  / MODEL:  
Naika Pesso / Anger Models
www.angermodels.com

UBRANIA / CLOTHES
MOHITO, RESERVED,
ZARA, SINSAY
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UBRANIA / CLOTHES
MOHITO, RESERVED,
ZARA, SINSAY
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Zbliż telefon i odczytaj film
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

 facebook.com/PortLotniczyLodz  Twitter: @Lodz_Airport  www.lotnisko.lodz.pl

fot. Marcin Bryja
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TEKST: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ          ZDJĘCIA: PIXABAY.COM
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Nowego Jorku nie trzeba chyba nikomu przedsta-
wiać. Wielkie Jabłko, kulturowe centrum świata, 
miejsce największych na świecie biurowców, naj-
lepszych teatrów, a także największych możliwości. 
Zapraszamy na podróż po tej światowej stolicy 
wraz z nami.

Nowy Jork, w ciągu ostatnich pięciu lat, odwie-
dzało rocznie 40 milionów turystów z całego świata. 

Właściwe, trudno jest nawet opowiedzieć o najważ-
niejszych miejscach wartych odwiedzenia. Czy to 
niesamowite widoki z Empire State Buildig, czy zna-
na na całym globie Statua Wolności, Times Square, 
a nawet Rockefeller Center – wszystko w Nowym 
Jorku jest największe, najważniejsze, najpiękniejsze.

Oczywiście, to nie tylko kwestia niesamowi-
tej architektury stanowi o wartości tego miasta. 

NOW Y JORK 
– MIEJSCE, GDZIE MOŻNA WSZYSTKO



B U Ł G A R I A

NOW Y JORK 
– MIEJSCE, GDZIE MOŻNA WSZYSTKO

To także jedna z najważniejszych stolic kultury 
świata. Gdy weźmie nas chęć, możemy udać się na 
Broadway, by obejrzeć jedne z najbardziej medial-
nych spektakli na świecie, skoczyć do Metropolitan 
Museum of Art, czy osławionego Central Parku – 
Nowy Jork ma to wszystko.

I można by jeszcze pisać i pisać, ale właściwie 
lepiej skończyć wcześniej. Nowy Jork nie potrzebu-
je promocji. Nowy Jork przyciąga sam. Zapraszamy 
zatem do zapoznania się z nową ofertą Portu Lot-
niczego Łódź i samemu przekonać się, że w mieście, 
w którym się nie śpi my również cierpieć będziemy 
na pełną wrażeń insomnię.   

IN ENGLISH —

NEW YORK – A PLACE,

 WHERE YOU CAN DO ANYTHING

New York does not need any introduction. The Great 
Apple, cultural center of the world, with the biggest office 
centers, the best theatres and the greatest possibilities. 
We definitely invite you to this world capital with us.

New York in the last five year was visited by 40 
million tourists from all around the globe. Indeed, 
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it is rather hard to tell about the most 
important places to see while visiting. 
Empire State Building, world-famous 
Statue of Liberty and even Rockefeller 
Center – everything in in New York is the 
biggest, most important and the most 
beautiful.

Of course, it’s not only the matter of 
the incredible architecture that consti-
tutes city’s value. It is also one of the most 
important cultural capital of the world. If 
we want to, we can head to Broadway to 
see one of the most media covered perfor-
mances of the world, go to Metropolitan 
Museum of Art or famous Central Park – 
New York has it all.

And you can write, and write about all 
that, but in reality – you just have to see 
this. New York does not need advertise-
ments. New York brings everyone by 
itself. We invite you to familiarize your-
selves with new Łódź Airport offer and 
find for yourself, that in city that never 
sleeps, you as well will be suffering from 
excitement induced insomnia.    

7 0 – 7 1





R OZ K Ł A D  LO TÓ W
 L ATO  2 01 9 

PRZ YLOT Y

 DU B LI N (DU B) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
..3.... 28.03-27.10 07:40 11:30 FR1978 B738 RYANAIR

…..6. 28.03-27.10 06:15 10:05 FR1978 B738 RYANAIR

E A S T M I D L A N DS (E M A ) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
.2...6. 28.03-27.10 18:35 21:50 FR1624 B738 RYANAIR

LO N DY N S TA NS TE D (S TN) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
12..56. 28.03-27.10 11:55 15:10 FR2468 B738 RYANAIR

..3.... 28.03-27.10 07:05 10:20 FR2468 B738 RYANAIR

……7 28.03-27.10 13:25 16:40 FR2468 B738 RYANAIR

ATE N Y ( ATH) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
…..6. 28.03-27.10 18:50 20:25 FR4811 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N AC H I U M (M U C)
1...... 03.05-27.10 10:45 12:05 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

..3.... 03.05-27.10 10:50 12:10 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

....5.. 03.05-27.10 10:15 11:35 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

......7 03.05-27.10 11:05 12:25 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

A NTA LYA ( AY T )  -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
..3.... 12.06-25.09 13:30 15:30 RR3012 B738 RYANAIR SUN

..3.... 19.06-16.10 16:30 18:30 PC6101 A320 PEGASUS AIRLINE

B U RG A S (B OJ)  -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
....5.. 14.06-13.09 03:40 04:40 FB6435 A320 BULGARIAN AIR

....5.. 14.06-20.09 09:50 10:50 ENT1092 A320 ENTER AIR

Z A K Y NTH OS (Z TH) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
....5.. 31.05-27.09 09:55 11:30 ENT1038 A320 ENTER AIR

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T7 2 – 7 3



 DU B LI N (DU B) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
..3.... 28.03-27.10 07:40 11:30 FR1978 B738 RYANAIR

…..6. 28.03-27.10 06:15 10:05 FR1978 B738 RYANAIR

E A S T M I D L A N DS (E M A ) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
.2...6. 28.03-27.10 18:35 21:50 FR1624 B738 RYANAIR

LO N DY N S TA NS TE D (S TN) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
12..56. 28.03-27.10 11:55 15:10 FR2468 B738 RYANAIR

..3.... 28.03-27.10 07:05 10:20 FR2468 B738 RYANAIR

……7 28.03-27.10 13:25 16:40 FR2468 B738 RYANAIR

ATE N Y ( ATH) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
…..6. 28.03-27.10 18:50 20:25 FR4811 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N AC H I U M (M U C)
1...... 03.05-27.10 10:45 12:05 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

..3.... 03.05-27.10 10:50 12:10 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

....5.. 03.05-27.10 10:15 11:35 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

......7 03.05-27.10 11:05 12:25 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

A NTA LYA ( AY T )  -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
..3.... 12.06-25.09 13:30 15:30 RR3012 B738 RYANAIR SUN

..3.... 19.06-16.10 16:30 18:30 PC6101 A320 PEGASUS AIRLINE

B U RG A S (B OJ)  -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
....5.. 14.06-13.09 03:40 04:40 FB6435 A320 BULGARIAN AIR

....5.. 14.06-20.09 09:50 10:50 ENT1092 A320 ENTER AIR

Z A K Y NTH OS (Z TH) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
....5.. 31.05-27.09 09:55 11:30 ENT1038 A320 ENTER AIR

ODLOT Y

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  DU B LIN (DU B)
..3.... 28.03-27.10 11:55 13:45 FR1979 B738 RYANAIR

.....6. 28.03-27.10 10:0 12:20 FR1979 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  E A S T M IDL A N DS (E M A)
.2...6. 28.03-27.10 21:15 22:45 FR1625 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  LO N DY N S TA NS TE D (S TN)
123.56. 28.03-27.10 15:35 16:55 FR2469 B738 RYANAIR

..3.... 28.03-27.10 10:45 12:10 FR2469 B738 RYANAIR

……7 28.03-27.10 13:00 14:20 FR2469 B738 RYANAIR

 ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) -  AT E N Y ( AT H) 
…..6. 28.03-27.10 20:50 00:30 FR4812 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N ACH IU M (MUC)
1...... 03.05-27.10 12:40 14:00 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

..3.... 03.05-27.10 12:45 14:05 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

....5.. 03.05-27.10 12:10 13:30 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

......7 03.05-27.10 13:00 14:20 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  A NTA LYA (AY T)
..3.... 12.06-13.09 16:20 20:20 RR3011 B738 RYANAIR SUN

..3.... 09.06-16.10 19:10 23:00 PC6102 A320 PEGASUS 
AIRLINE

 ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)  -  B U R G A S (B O J) 

....5.. 14.06-13.09 05:30 08:40 FB6202 A320 BULGARIAN AIR

....5.. 14.06-20.09 11:45 14:45 ENT1091 A320 ENTER AIR

 ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)  -  Z A K Y N T H OS (Z T H) 

....5.. 31.05-21.06 15:25 19:00 ENT1037 A320 ENTER AIR

....5.. 28.06-27.09 14:20 17:55 ENT1037 A320 ENTER AIR

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZ YLOT
ARRIVAL

NUMER LOTU 
FLIGHT NUMBER

T YP SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

F L I G H T  S CHED UL E 
SUMMER  2 01 9




